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Studeren in het buitenland 

 Mogelijkheden bij de UvA/FNWI 
 Wanneer en hoe beginnen? 
 Keuzes maken 
 Praktische zaken 



Met welk doel naar het buitenland? 

Taal leren 

3 

Praktijk (stage) 
Andere universiteit 

Internationale 
ervaring 

Studeren in het buitenland 

CV 

Mooi weer 
Topuniversiteit! Cultuur 

Interessante vakken 

Onderzoek 

Bepaalde docent 

Vriendje/vriendinnetje/vrienden 

Andere manier van 
lesgeven 

Nieuwe mensen/netwerk 
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Mogelijkheden 

1. UvA-brede uitwisselingsprogramma’s (BIS) 
- Global Exchange Programme 
- Short term programmes (enkele weken, vaak in de zomer) 
 Vrijstelling betaling collegegeld gastuniversiteit 
 Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) 
2. Erasmus programma (facultair) 
 Vrijstelling betaling collegegeld gastuniversiteit 
 Erasmus beurs 
3. Anders 
 Independent student/ freemover (bijv. via docent, collegegeld) 
 Summer programmes universiteiten/bedrijven  
 Onderzoek/project 
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Welke studieonderdelen?  

1. Vakken volgen 
 Vrije keuzevakken 

 Buiten je vakgebied? Bij Erasmus evt. aanmelden via andere faculteit. 

 Specialisatievakken 
 Verplichte vakken 
2. Onderzoek 
 (Afstudeer)onderzoek 
 Stage of Veldwerk 
3. Scriptie 
 
Belangrijk: regel vooraf goedkeuring van de examencommissie. 
 



Studeren in het buitenland 6 

Wanneer in je studie? 

 Bachelor studenten: 
o Alle vakken van het 1e jaar behaald 
o Minimaal 120 EC behaald 
o Wanneer: 3e jaar bachelor, semester 1 
 
 Master studenten: 
o Afhankelijk van opleiding 

 



Universiteit kiezen: stappenplan 
 Voorkeur voor een land of werelddeel (Doel?) 
 Ga naar: www.wereldkaart-uva.nl (of voor Erasmus naar Bestemmingen Erasmus 

FNWI) 
 Uitwisseling mogelijk voor jouw vakgebied? 
 Op de website van de universiteit kun je zien of er interessante vakken worden 

aangeboden  
 Flexibiliteit en back up vakken 

 Vrije ruimte: max aantal EC aan eerstejaars vakken 

 Studieadviseurs/Selma/BIS 

 Een paar universiteiten kiezen en van daaruit werken naar een 1e keus 
 Aanmelden: GEP (deadline binnenkort bekend, zie www.buitenland.uva.nl) of 

Erasmus (1 maart) 
 

Advies nodig? Ga gerust langs bij de exchange offices (FNWI of BIS) 
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buitenland.uva.nl 

http://www.wereldkaart-uva.nl/
http://www.buitenland.uva.nl/
http://www.buitenland.uva.nl/
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wereldkaart-uva.nl 

http://www.wereldkaart-uva.nl/


buitenland.uva.nl Erasmus partner universiteiten (Europa) (1) 

http://www.buitenland.uva.nl/


Erasmus partner universiteiten (Europa) (2) buitenland.uva.nl 

http://www.buitenland.uva.nl/


Kosten 

 Ticket 
 Huur+Eten  
 Sociale activiteiten 
 Geen inkomsten uit bijbaan 
 Reizen 
 
Voorbeeld begroting en kosten per land (Wilweg.nl): 

 https://www.wilweg.nl/deel-van-je-studie/financiering/begroting  
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Financiering 
 OV vergoeding (€99,66 per maand) 
 Erasmus: €5-€9 per dag  

 2016-2017: max 100 dagen beurs.  

 Afhankelijk van het aantal aanvragen en toekenningen. 
 AUF: €300-€600 eenmalig, niet icm. met Erasmus 

 Indien toegewezen, uitbetaling met terugwerkende kracht na 

uitwisseling/stage.  
 Particuliere fondsen: www.beursopener.nl 

 

http://www.beursopener.nl/
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Regelen voor vertrek 
 Aanvragen beurzen (+documenten) 
 Huisvesting  
 Taal 

 Engelse taalvaardigheidstoets: IELTS (of TOEFL, 

Cambridge) 

 Anders: Duitse/Franse/Spaanse/Italiaanse/Portugese 

 Paspoort/ Visum/ Werkvergunning (bij stage) 
 Verzekering 
 Vaccinatie 
 Toestemming examencommissie 
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Regelen na terugkomst 

 Erkenning behaalde studieresultaten 
 Verslag(en) voor beurzen 
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Wanneer beginnen? (1) 

Oriëntatie  
Ongeveer een jaar van tevoren bij: 
 Contactpersoon Internationalisering FNWI 
 Bureau Internationale Studentenzaken (BIS)  
 Studieadviseur, afstudeerbegeleider, programma coördinator 
 Internet: 

 www.buitenland.uva.nl  

 www.wilweg.nl  

http://www.buitenland.uva.nl/
http://www.wilweg.nl/
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Wanneer beginnen? (2) 
Aanmelden 
 UvA programma’s: zie deadlines op buitenland.uva.nl 
 Global Exchange Programme: deadline binnenkort 
 bekend  (zie www.buitenland.uva.nl)  
 Erasmus studie (vakken): aanmelden vóór 1 maart via 

aanmeldingsformulier op website 
 Erasmus stage/onderzoek: aanmelden vóór 1 maart via 

aanmeldingsformulier op website (als stageplek nog 
onbekend is, een mail sturen naar studex-science@uva.nl 
vóór 1 maart) 

 Fondsen: deadlines vaak lang van tevoren, begin iig 6 
maanden voor vertrek 

 DUO (OV vergoeding): 2 maanden voor vertrek 
 

http://www.buitenland.uva.nl/
mailto:studex-science@uva.nl
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Contact 
Contactpersoon internationalisering FNWI: Selma Kujundzic 
E-mail: studex-science@uva.nl  
Inloopspreekuren: 
 Donderdag van 10.00-12.00 en 13.00-15.00 (vragen naar Selma bij ESC 

Servicedesk) 
 
Bureau Internationale Studentenzaken 
Email: global@uva.nl   
 
Internet 
www.buitenland.uva.nl (or www.studyabroad.uva.nl)    

mailto:studex-science@uva.nl
mailto:global@uva.nl
http://www.buitenland.uva.nl/
http://www.studyabroad.uva.nl/
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buitenland.uva.nl 

UvA Buitenlandmanifestatie 
Zaterdag 5 november 2016, 12.00-17.00 
Oudemanhuispoort 4-6 
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