
Stage en Afstuderen International 
Business and Languages (IBL) 
Welkom bij de praktijkinformatie van de opleiding International Business and Languages 

(IBL). Vacatures kunnen, na het lezen van de criteria op deze pagina, geplaatst worden op 

deze website (https://samenwerkenmetwindesheim.nl/bmr/). 

Op deze pagina is onderstaande informatie opgenomen: 

✓ Algemene informatie over de opleidingsonderdelen waarbij praktijkonderdelen van 
toepassing zijn 

✓ Stage (1e of 2e semester jaar 3, 20 weken) 
✓ Afstuderen (2e semester jaar 4, 20 weken) 
✓ Contactpersonen 
✓ Link naar algemene opleidingsinformatie 

Algemene informatie 

Stage en Praktijk 
Onze nieuwsgierige studenten helpen u met het oplossen van specifieke vraagstukken en 

het is voor hen meteen een goede leerervaring. 

Op zoek naar talent? 
Als organisatie loopt u geregeld tegen vraagstukken aan die u wilt oplossen of beter wilt 

onderzoeken. Maar niemand van uw medewerkers heeft tijd of de juiste kennis is niet in 

huis. Bij Windesheim hebben we nieuwsgierige onderzoekers en praktische denkers in 

opleiding. Voor uw vraagstuk zoeken zij een oplossing en tegelijkertijd helpt u de student 

aan een zeer leerzame ervaring. 

Stages, afstudeer- en praktijkopdrachten 
Onze studenten zijn beschikbaar voor (meewerk)stages, afstudeeropdrachten en 

praktijkopdrachten. 

Het voordeel van stagiairs is dat ze naast meewerken in de dagelijkse praktijk ook kleine 

onderzoeken en opdrachten kunnen uitvoeren. Deze studenten bevinden zich meestal in het 

begin- of middenstadium van hun studie. Voor hen de ultieme gelegenheid om kennis te 

maken met het reilen en zeilen in hun toekomstig werkveld.  

Afstudeerders bevinden zich in het eindstadium van hun studie. Deze zelfstandige studenten 

zijn geschikt voor een complexe onderzoeksopdracht en een implementatieadvies voor de 

diepere vraagstukken van uw organisatie.  

U wilt graag een opdracht op korte termijn laten uitvoeren door docenten en studenten? En 

u bent bereid om hiervoor te investeren? Dan is wellicht een praktijkopdracht meer iets voor 

u. 

Begeleiding 
Bij elke stage begeleiden we de student en bewaken we de voortgang. We hebben contact 

met u als organisatie over de voortgang in de vorm van beoordelingsmomenten. Wanneer u 
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voor het eerst een student inschakelt voor een stage of afstudeerproject, organiseren wij 

voor u facultatief een bijeenkomst waar praktische tips worden gegeven over het begeleiden 

van een stagiair of afstudeerder. 

Stage 
Op te leveren beroepsproducten voor stage kunnen zijn: 

✓ Exportplan – marketingcommunicatieplan – marketingplan – marktbewerkingsplan 

etc. 

In principe werkt de student gemiddeld 4 dagen per week mee en 1 dag per week besteedt 

hij/zij aan het onderzoek. 

Eisen aan het stagebedrijf: 

✓ ARBO-werkplek 

✓ Begeleiding op Hbo-niveau 

✓ Minimaal 10 fte in dienst (dit mag in overleg minder zijn) 

✓ De werkzaamheden dienen zich in een internationale setting af te spelen 

Afstuderen 
Voorbeelden van op te leveren beroepsproducten kunnen zijn: 

✓ Exportplan - internationaal inkoopplan - internationaal businessplan 

✓ Internationaal marketingcommunicatieplan - internationaal marketingplan (scriptie 

met kort (o.l.v. lectoraat) of lang advies (bedrijf) 

In principe besteedt de student 100% van de tijd aan zijn of haar onderzoek 

Eisen aan het afstudeerbedrijf: 

✓ ARBO-werkplek 

✓ Begeleiding op Hbo-niveau 

✓ Minimaal 10 fte in dienst (dit mag in overleg minder zijn) 

✓ De werkzaamheden dienen zich in een internationale setting af te spelen 

Contact 
Medewerker praktijk stage en afstuderen:  

Sylvia van Polen-Port 

s.van.polen-port@windesheim.nl 

Praktijkadviseur stage en afstuderen: 

Rob Erven 

rl.erven@windesheim.nl 

Link naar algemene opleidingsinformatie 
https://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/economie-management-en-recht/international-

business 
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