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Stage Spanje/bemiddeling via Estudiantes

Waarom stage lopen in Spanje?
Praktijkervaring opdoen onder de zon én Spaans
leren en dat 20 weken lang!
Voordat je naar Spanje vertrekt heb je op school
al 12 uur les in Spaans gehad. Er wordt wel van
je verwacht dat je zelf thuis ook Spaanse lessen
volgt. Hoe beter je de taal spreekt, hoe makkelijker
de communicatie met je spaanse collega’s en
patiënten zal verlopen.
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Informatie van Estudiantes
Om je stage zo goed mogelijk te laten verlopen werkt ROC Mondriaan samen met het bemiddelingsbureau
Estudiantes Costa Blanca. Laura Westers is de directeur.
Dit bureau regelt je erkende stageplaats, je accommodatie, je vervoer, geven informatie over de omgeving en nog veel
meer. Daarnaast zijn daar altijd mensen dicht bij je die je kunnen helpen in geval van nood en wonen er sowieso vele
andere Estudiantes studenten bij jou in de buurt zodat je nooit alleen hoeft te zijn. Hieronder staat de informatie van
Estudiantes.

Vaste kosten per persoon
• Inschrijfgeld éénmalig € 200,00 (inclusief BTW)
• Bemiddeling éénmalig € 295,50 (inclusief BTW. Dit bedrag wordt betaald door de school)
• Servicepakket € 487,50 (€ 16,00 per persoon, per dag)
• Campusweek/introductieweek € 450,- (dit bedrag wordt door school betaald)
Wat biedt Estudiantes hiervoor?
1. Inschrijfgeld
Inschrijven bij Estudiantes Costa Blanca betekent dat je oprecht interesse hebt in een stage aan de Costa Blanca en via
school ons de opdracht geeft om voor jou aan de slag te gaan.
2. Bemiddeling
•	Voorafgaand aan jouw komst is er al regelmatig contact met jou, school en/of ouders voor vragen over wat
dan ook betreffende jouw stage
• Hulp bij je CV en motivatiebrief zodat deze goed aansluit bij het leerbedrijf
• Een zorgvuldige match tussen jou en je toekomstige (erkend) leerbedrijf
• Verzorgen van je accommodatie. Altijd in de buurt van alle andere Nederlandse studenten!
3. Servicepakket
Het servicepakket bestaat uit de volgende onderdelen:
• Je introductie bij je stageplaats inclusief kennismakingsgesprek met je begeleider. Samen met Laura Westers.
• Een Nederlandse contactpersoon bij praktische vragen over jouw dagelijkse leven in Spanje
•	Je eigen Nederlandse stage begeleidster, die jou helpt met je opdrachten en met je meedenkt wanneer er
creatief met je nagedacht moet worden over het uitvoeren van je opdrachten
•	Een informatiemap met alle belangrijke telefoonnummers, de huisregels, tips voor leuke uitstapjes in de
omgeving en natuurlijk de routeplanner voor de mooiste stranden bij jou in de buurt
• Introductie van Estudiantes bij aankomst in Spanje
• Transfers van en naar het vliegveld Alicante
• Huisvesting (inclusief gas, water en elektra)
• Aanwezigheid bij tussenevaluatie en eindevaluatie
• Er worden tussentijdse uitjes met alle studenten tegelijk geregeld ( uitjes zelf betalen)
• Een certificaat als bewijs van deelname aan een internationale stage en Europass
• In geval van nood is ECB 24/7 op een speciale noodnummer te bereiken
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Overige vaste kosten
• Eindschoonmaak bedraagt éénmalig €40,00 per persoon.
•	Borg voor de accommodatie wordt bij aankomst voldaan en bedraagt éénmalig €200,00 per persoon. Borg
wordt verrekend bij vertrek.
4. Campusweek/introductieweek
Je start je stage met een introductieweek op de Campus van Estudiantes Costa Blanca in Alicante. Deze introductie
week is een goede voorbereiding op je stage in Spanje.
Gedurende deze week krijg je 12 uur les verpleegtechnische handelingen op Spaanse wijze en 6 uur Spaanse les.
Verder staat de week in het teken van voorbereiding op je stage. Per leerbedrijf krijg je informatie. Er worden workshops
georganiseerd, je leert een pitch te doen om je voor te stellen bij je nieuwe leerbedrijf. Verder worden er nog diverse
(sportieve) activiteiten georganiseerd, er zijn excursies en er is een zwembad op de campus.
5. Vrijblijvende kosten
Estudiantes biedt jou de mogelijkheid een scooter of een fiets te huren. Interesse? ECB kan je in contact brengen met
verschillende scooter verhuur bedrijven. Blijf je voor langere tijd op stage en wil je graag een fiets? Dan kun je er voor
kiezen een fiets van de student over te kopen die nu stage loopt. ECB brengt je in contact met ze!
Wil je nog meer lezen over Estudiantes? Ga dan naar de website en bekijk de film over stage in Spanje.
www.info@estudiantescostabrava.nl
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Stageplaatsen
Estudiantes werkt al enkele jaren samen met Spaanse (particuliere) ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorgcentra.
Deze liggen verspreid over verschillende gebieden. Noord is de regio Benidorm/Alfaz del Pi. Alicante ligt in het midden
en in het zuiden liggen de plaatsjes Almoradi, Rojales, Pilar en Quardamar. In overleg met jou besluit Estudiantes welk
leerbedrijf het beste bij je past.

Zorgcentrum Casa Almorandi

Zorgcentrum Residencia Montebello
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