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Waarom naar het buitenland

• Academische uitdaging

• Persoonlijke groei

• Voordeel bij het betreden van de arbeidsmarkt

• Unieke ervaring!
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Wat zijn de mogelijkheden?

Doe de test op www.wilwegwijzer.nl
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http://www.wilwegwijzer.nl/


Waar vind ik juiste informatie?

 Masteropleidingen – www.mastersportal.eu

 Info via professor/hoogleraar/docent vakgebied

 Ervaringsverhalen op www.wilweg.nl/ervaringen en 
www.wereldwijdestudenten.nl

 Websites en organisaties als Nuffic: www.study-in-europe.org

 Onderwijsbeurzen
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http://www.mastersportal.eu/
http://www.wilweg.nl/ervaringen
http://www.wereldwijdestudenten.nl/
http://www.study-in-europe.org/


Wat moet ik regelen?

Wat Wanneer

Bepalen wat je wilt gaan doen Een jaar

Afstemmen met opleiding Een jaar

Oriëntatie financieringsmogelijkheden Een jaar

Visum en vergunningen Een half jaar

Woonruimte Drie maanden

Verzekeringen Drie maanden

Vaccinaties Afhankelijk

Taalvoorbereiding Afhankelijk
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www.wilweg.nl/checklist

http://www.wilweg.nl/checklist


Financiering

 Studiefinanciering

 Beurzenprogramma’s: www.beursopener.nl

 Eigen middelen

 Werken in het buitenland

Aanbeveling: maak een begroting!
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http://www.beursopener.nl/


Studiefinanciering – volledige master

 Leenstelsel geen invloed op voorwaarden DUO studeren in het 
buitenland

 Zelfde eisen als voor studiefinanciering in Nederland, plus extra 
voorwaarden:
 3 uit 6 eis
 Kwaliteit opleiding

www.duo.nl

7

http://www.duo.nl/


Beurzen beheerd door Nuffic

 VSBfonds Beurzen

 Sino-Dutch Bilateral Exchange Scholarship

 Cultureel Verdragbeurzen

 Europees Universitair Instituut-beurs
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VSBfonds Beurzen

 Duur van de buitenlandse studie: minimaal 3 maximaal 24 maanden;

 Hoogte van de beurs maximaal € 7.000 of € 10.000; 

 Voor 2018 165 beurzen beschikbaar (voor EUR: 7+2 reserve);

 Geldig voor alle landen ter wereld;

 Aanvraagformulier op de website van het VSBfonds;

 Aanvraag voor 1 maart 2018 indienen bij je eigen onderwijsinstelling.

www.vsbfonds.nl/beurzen
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http://www.vsbfonds.nl/beurzen


Voorwaarden VSBfonds Beurzen
 Je bent maatschappelijk betrokken en beschikt over een sterke motivatie;

 Afstudeerdatum ligt tussen 1 maart 2017 en 31 december 2018;

 Je studeert af als bachelor of master;

 Je regelt zelf toelating tot de buitenlandse instelling(en) waar je wilt studeren;

 Buitenlandse opleiding moet logisch aansluiten op de Nederlandse studie;

 Je hebt in principe de Nederlandse nationaliteit;

 Op moment van vertrek ben je niet ouder dan 29 jaar;

 Je vervolgstudie mag niet eerder aanvangen dan op 1 juli 2018
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Sino-Dutch Bilateral Exchange Scholarship

 25 beurzen voor goede studenten die in China willen studeren;

 Bachelor- (laatste fase), master- of PhD-niveau; 

 Minimale duur 1 jaar; 

 Samenstelling van de beurs: 
- Nederland € 3.000 bijdrage in reiskosten, verzekering en levensonderhoud
- China (gedeeltelijke) kwijtschelding van collegegeld, huisvesting en een standaard 
studentenverzekering, een tegemoetkoming in levensonderhoud en vestigingskosten;

 Check website voor deadline aanmelding.

www.wilweg.nl/china-programma

11

http://www.wilweg.nl/china-programma


Voorwaarden Sino-Dutch 

 Je volgt of hebt een opleiding gevolgd aan hogeronderwijsinstelling in Nederland;

 Je wilt in China het laatste jaar van een bacheloropleiding doen, een Master of een PhD;

 Chinese instelling is deelnemende universiteit; 

 Nederlandse nationaliteit of voldoen aan de regels van de studiefinanciering;

 Niet ouder dan 35 jaar;

 Studie/onderzoek start tussen 1 september 2018 en 1 januari 2019.
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Cultureel Verdragbeurzen

 Beurzen voor studie of onderzoek in één van de landen waarmee Nederland een 
Cultureel Verdrag heeft gesloten;

 Duur varieert per land; 

 Soms ook zomercursussen beschikbaar;

 Hoogte van de beurs varieert per land. Nuffic verstrekt voor studie/onderzoek in sommige 
gevallen een tegemoetkoming in reiskosten;

 Landen: 
Duitsland, India, Indonesië, Israël, Japan, Mexico, Polen, Rusland, Tsjechië en Zwitserland.

www.wilweg.nl/cv
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http://www.wilweg.nl/cv


Voorwaarden Culturele Verdragen

 Je bent hbo- of wo-student, pas afgestudeerd of onderzoeker aan een universiteit, 
kunstacademie of conservatorium. 
Voor een zomerbeurs kun je in een eerder studiejaar in aanmerking komen; 

 Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of woont bepaalde tijd in Nederland;

 Je bent bij aanvang van de studie niet ouder dan 35 jaar; 

 De beurzen zijn niet bedoeld voor stages (uitzonderingen daargelaten); 

 Per land kunnen nog aanvullende of afwijkende voorwaarden gelden. Zie 
www.wilweg.nl/cv
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http://www.wilweg.nl/cv


Europees Universitair Instituut

Internationaal instituut voor (post)doctoraal onderwijs en onderzoek.
Disciplines: 
 Economics
 History and Civilization
 Law
 Political and Social Sciences

Voor 2018: 10 beurzen per jaar
Bestaat uit:
€ 1.635 per maand, collegegeld, € 315 reiskostenvergoeding, partnertoelage

Aanvragen voor 31 januari 2018

www.wilweg.nl/eui en www.eui.eu
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http://www.wilweg.nl/eui
http://www.eui.eu/


Handig!

www.wilweg.nl

www.beursopener.nl

www.wilweg.nl/checklist

www.wilweg.nl/landen

www.wilweg.nl/ervaringen

www.wilwegwijzer.nl
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http://www.wilweg.nl/
http://www.beursopener.nl/
http://www.wilweg.nl/checklist
http://www.wilweg.nl/landen
http://www.wilweg.nl/ervaringen
http://www.wilwegwijzer.nl/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Wat zijn de mogelijkheden?
	Waar vind ik juiste informatie?
	Wat moet ik regelen?
	Financiering
	Studiefinanciering – volledige master
	Beurzen beheerd door Nuffic
	VSBfonds Beurzen
	Voorwaarden VSBfonds Beurzen
	Sino-Dutch Bilateral Exchange Scholarship
	Voorwaarden Sino-Dutch 
	Cultureel Verdragbeurzen
	Voorwaarden Culturele Verdragen
	Europees Universitair Instituut
	Handig!

