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Programma voorlichtingsbijeenkomst

• Waarom studeren in het buitenland?

• Inbreng studieprogramma

• Bestemmingen

• Studentervaring

 ?

• Financiën

• Global Experience Certificate



Waarom studeren in het buitenland?

• Persoonlijke ontwikkeling

• Kwaliteit van het onderwijs

• Cursussen die aangeboden worden

• Nieuwe culturen ontdekken

• Ander onderwijssysteem ontdekken

• Netwerk verbreden



• Begin op tijd met de voorbereidingen: 9-12 maanden

• Oriëntatie:

 Studiegids  internationale ervaring opdoen

 Students.uu.nl  studeren in het buitenland

 www.wilweg.nl  landen factsheets

• Overleg met International Office 

en studieadviseur

Belangrijk vooraf

http://uubmw.nl/internationale-ervaring-opdoen/ori%C3%ABnteren-studeren-het-buitenland
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland
http://www.wilweg.nl/


• Sterk aangeraden: alle verplichte (rode) cursussen zijn 

gehaald op het moment van aanvragen (behalve Bio-

informatica)

• Onderwijs in het buitenland telt alleen als biomedische 

keuzecursus (groen) of in profileringsruimte (let erop dat je 

genoeg gele cursussen en niveau 3 cursussen volgt)

• Weinig / geen overlap met verplichte of andere gevolgde 

cursussen

• Let op aanvullende ingangseisen van de cursussen

• Overleg vooraf met de studieadviseur! 

Inbreng studieprogramma



Algemene voorwaarden UU

1. Je staat als voltijdstudent ingeschreven bij de 

Universiteit Utrecht tijdens je uitwisseling

2. Je hebt minstens 60 EC behaald vóór de start van je 

uitwisseling

3. Je moet de cursussen (minimaal 22,5 ECTS) die je in 

het buitenland volgt inbrengen in je studieprogramma



Bestemmingen

• Partneruniversiteiten BMW (selectie)

• Worldwide partners UU (loting)

• Kijk naar:

• Reputatie van de universiteit

• Taal waarin onderwijs wordt gegeven

• Kosten van het levensonderhoud

• Cursusaanbod

• Ervaringsverhalen (mede)studenten op de studentensite

• Let op wanneer het buitenlandse semester start en 

eindigt!

https://uubmw.nl/internationale-ervaring-opdoen/ori%C3%ABnteren-studeren-het-buitenland
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-orientatie/kies-je-bestemming


Partneruniversiteiten BMW



Worldwide partners UU

Europa 
341 bestemmingen

Afrika
6 bestemmingen

Australië en 
Nieuw-Zeeland

19 bestemmingen

Azië 
44 bestemmingen

Noord-Amerika 
56 bestemmingen

Latijns-Amerika 
9 bestemmingen

Midden-Oosten 
3 bestemmingen



Ervaring van ??



• Maak een financieel plan

• Zoek beschikbare beurzen - www.beursopener.nl

• Erasmus+ beurs - alleen binnen Europa, minimaal 3 

maanden en 22,5 ECTS

• Travel Green Grant - binnen Europa reizen via trein of 

bus: € 185,-

• BMW beurs

• Binnen Europa: max. € 500,-

• Buiten Europa: max. € 750,-

• Afhankelijk van het aantal aanmeldingen

• Uitgekeerd met terugwerkende kracht

• OV-vergoeding via STIP 

Financiën

http://www.beursopener.nl/
https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/funding-grants/erasmus-grants
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/financiering-beurzen/travel-green-grant
https://uubmw.nl/internationale-ervaring-opdoen/financi%C3%ABle-ondersteuning-studeren-het-buitenland


Voordat je weggaat…
1e voorlichtingsbijeenkomst

motivatie & oriëntatie

2e voorlichtingsbijeenkomst

voorwaarden

bestemming

cursusaanbod

voorlopig study plan

deadline aanmelding Osiris

financieel plaatje en beurzen

selectie-uitslag IO

study plan bijwerken

afspraak met studieadviseur

goedkeuring study plan

toelating gastuniversiteit

tickets, visum, verblijf

pre-departure meeting

(verwachtingsverslagje)

vertrek

juni 2022

oktober 2022

1 december 2022

februari 2023

1 maart 2023

mei 2023

zomer (of winter) 2023



• Oriënteren op bestemmingen

• Voorlichtingsbijeenkomsten UU (oktober)

• Maak een top 3

• Ga langs bij het International Office voor informatie

• 2e voorlichtingsbijeenkomst in oktober

Wat kun je nu alvast doen?

https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-orientatie/restplaatsen


Global Experience Certificate



Voorwaarden

• Minimaal 3 internationale activiteiten, waarvan 1 in het 

buitenland

• Utrecht Summer School telt ook als buitenlandervaring

• Voor alle activiteiten een reflectieverslag schrijven

• Soms aanvullende eisen (zie studiegids)



Summer School

• Summer School beurs

• In Nederland: max. € 250,- (5 per jaar)

• Buiten Nederland: max. € 500,- (5 per jaar)

• Uitgekeerd met terugwerkende kracht



Buddyprogramma Mebiose

• Buddy voor een exchangestudent

• Ondersteuning tijdens exchangeperiode

• Sociale activiteiten

• Internationale contacten

• Geef je op via mebiose@umcutrecht.nl of 

international.office@umcutrecht.nl

mailto:mebiose@umcutrecht.nl
mailto:international.office@umcutrecht.nl


Contact

• International Office UMC Utrecht

• international.office@umcutrecht.nl

• Handtekening voorlopig study plan voor indienen Osiris

• Al je vragen over je exchange

• Plan een afspraak in

• Studieadviseur BMW

• adviseurs@umcutrecht.nl

• Goedkeuring voorlopig study plan vóór vertrek

• Plan een afspraak in

• Examencommissie BMW

• examencommissieBMW@umcutrecht.nl

• Goedkeuring definitief study plan bij terugkomst

mailto:international.office@umcutrecht.nl
https://www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_IO
mailto:adviseurs@umcutrecht.nl
https://uubmw.nl/begeleiding-en-advies/studieadviseur
mailto:examencommissieBMW@umcutrecht.nl


Vragen?


