
Studeren in het Buitenland 2022-2023
International Exchange Office  

Rechtsgeleerdheid

FACULTEIT REBO / RECHTSGELEERDHEID
13-10-2021

Voorlichting Studeren in het Buitenland: start om 17.15 uur



PROGRAMMA

Career Officer -> WAAROM?
Thérèse Albers – Career Officer

Study Adviseur Rechten -> WANNEER?
Kim Goossens/Stefan Brakman

International Exchange Office (IEO) -> HOE?
Paula Banning – Teamleader/Exchange Coördinator

Former exchange student -> ERVARINGEN & TIPS
Floor Westerink – Uppsala University - Sweden



Thérèse Albers
October 11 2022

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPjo-s__jSAhWDPZoKHShpA8MQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.unine.ch%2Freleve%2Fen%2Fhome%2Fcompetences-transferables.html&psig=AFQjCNHrYfHXwq65Jc6gacQaJg2zDSX1hg&ust=1490783456220807


Waarde voor werkgevers

• Transferable skills
• Interculturele competenties
• Carrière in het buitenland
• Betere begrip van drijfveren / motieven



De uitdaging

“Ervaring opgedaan tijdens de studententijd (zoals 
een studie in het buitenland) kan waarde hebben 
voor werkgevers, maar studenten moeten hun 
ervaring 'uitpakken' door er kritisch over na te 
denken en hun verhaal opnieuw in de context 
van het werk en in een taal die werkgevers 
begrijpen te plaatsen."
(Gardner, Steglitz, Gross 2009)



D.t.m.albers@uu.nl

Contact details:

Thérèse Albers
d.t.m.albers@uu.nl
Rebo.careerservices@uu.nl

Students.uu.nl/en

mailto:D.t.m.albers@uu.nl
mailto:d.t.m.albers@uu.nl
mailto:Rebo.careerservices@uu.nl


DD maand JJJJ

Stefan Brakman

Studieadviseur

Hoe past de Exchange in je studieprogramma?



Uitwisseling in je Bachelor

• Togatraject (of multidisciplinair traject): 
• keuzeruimte of bovenop je programma

• Notarieel traject: 
• alleen bovenop programma (geen keuzeruimte)

• Exchange bovenop programma: uitstel van afstuderen
aanvragen.



Exchange als keuzeruimte

• Minimaal alle eerstejaarscursussen (60EC) hebben
afgerond voor aanmelding.

• Bij nominale studievoortgang in je 3e studiejaar.
• Bij vertraging bij voorkeur na afronding verplichte

cursussen
• Overleg bij twijfel tijdig met je studieadviseur.



Welke vakken kun je inbrengen?

Inhoudelijk geen vereisten
• Kan zowel juridisch als niet juridisch
• Minimaal academisch niveau; geen niveauvereisten 
• Zowel bachelor- als mastercursussen
• Overzicht voorwaarden:

http://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid
>studeren in het buitenland >goedkeuring 
examencommissie

http://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid


Exchange tijdens je master?

• Kan alleen bovenop het masterprogramma
• Alleen bij LLM Legal Research als keuzeruimte 

mogelijk.
• Aansluitend op programma

• Let op: uitstel afstuderen aanvragen
• Inhoudelijk: verplicht juridische vakken op 

masterniveau



Denk aan de handtekening van de studieadviseur voorafgaand aan het uploaden!



Goedkeuring en inbrengen vakken

• Goedkeuring aanvragen bij examencommissie
• Verzoek: binnen 2 weken na aankomst.

• NB: studyplan is geen inhoudelijke goedkeuring!
• Inbrengen: 

• Transcript of records/cijferlijst (na bericht van 
ontvangst van het IEO, zelf doorgeven aan 
examencommissie) 

• Let op deadlines afstuderen! 



Meer info?

• Bachelor: http://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid
>studeren in het buitenland 

• Inloopspreekuur: ma t/m do 11:00 - 12:00 uur, balie 
Studiepunt Rechten. 

• Telefonisch spreekuur: ma t/m vr 13:00 – 14:00 uur, 
030-2537009

http://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid


Voorlichting Studeren in het Buitenland 2023-2024

●FACULTEIT REBO / HOE?
6-10-2022

International Exchange Office

UU - Study Abroad Weeks
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-orientatie/voorlichtingen-studeren-in-het-buitenland

WEBINAR: 
Studeren-in-het-buitenland/facultaire-informatie/recht-economie-bestuur-en-organisatiewetenschap



INTERNATIONAL EXCHANGE OFFICE (IEO)

• Paula Banning – Teamleader/Exchange Coördinator non-Europe

• Tessa Brassé – Exchange Coördinator Europe

• Floris Bouwman/Manuela van Vlasselaer– Support Officers

• Floor Westerink – Student assistent

Website:
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/facultaire-
informatie/recht-economie-bestuur-en-organisatiewetenschap

Tel: 030-253 7289
Maandag/donderdag  13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur
Studiepunt Rechten: Janskerkhof 3: maandag 15.00-16.30 uur

Email: ieo.leg@uu.nl

mailto:ieo.leg@uu.nl


Ja, ik wil graag naar …….  gaan! 



WAAR KAN IK HEEN?

100+ verschillende bestemmingen

FACULTAIR 
overeenkomsten

UNIVERSITEITS 
(UU)BREDE 
overeenkomsten

• Alleen voor studenten van die 
faculteit en/of specifieke opleiding!

• Voor cursussen binnen jouw
vakgebied (maar vaak ook nog
erbuiten mogelijk). 

• Voor álle UU studenten
• Voor cursussen vooral buiten

jouw eigen vakgebied



Student Life & Mobility (SL&M)
(for UU-wide destinations)

UNIVERSITYWIDE INTERNATIONAL OFFICE  



REIZEN & EXCHANGE

https://students.uu.nl/corona/reizen-exchange



FINANCIERING
VOORBEELDBEGROTING VIA WILWEG.NL/FINANCIËN 

Inkomsten
- Beurs

- Erasmus+ (binnen Europa)
- Travel Green Grant (binnen 

Europa)
- Holland Scholarship (1250,-)

Chinese University of Hong Kong
University of Sydney
University of Toronto

- OV vergoeding
- Studiefinanciering

• Overzicht kosten per land -> info van VSB ook over beurzen
• Beursopener

Uitgaven
- Reiskosten
- Dagelijks levensonderhoud
- Visum/verzekering
- Trips
- ………

https://www.wilweg.nl/financien
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/financieringen-beurzen/erasmus-grants
https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/funding-grants/travel-green-grant
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-orientatie/kosten-en-financiering/holland-scholarship
https://duo.nl/particulier/ov-vergoeding-buitenland.jsp
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering-buitenland/tijdelijk-naar-het-buitenland.jsp
https://www.vsbfonds.nl/studiebeurzen/beurs-aanvragen/kosten-en-ervaringen
https://www.wilweg.nl/financiering/beursopener?facet.query=modified%3A%5BNOW-7DAY%2FDAY+TO+NOW%2FDAY%2B1DAY%5D&facet.query=modified%3A%5BNOW-1MONTH%2FDAY+TO+NOW%2FDAY%2B1DAY%5D&facet.query=modified%3A%5BNOW-1YEAR%2FDAY+TO+NOW%2FDAY%2B1DAY%5D&facet.query=modified%3A%5B%2A+TO+NOW-1YEAR%2FDAY%5D&fq=doelgroepen_label%3A%22Student%22&fq=doel_label%3A%22Studie%22&facet.field=doelgroepen_label&facet.field=studieveld_label&facet.field=landen_label


FINANCIERING

Green TopUp

When you will travel by train, bus, or ride-share

Amount: one-time payment of € 50,-

Financial reasons TopUp

If you receive a supplementary grant 
(i.e. aanvullende beurs) from DUO

Amount € 250,- per monthErasmusbeurs ALGEMEEN                                                                                

Medical reasons TopUp

If you have a disability or diagnosed (chronic) 
medical condition
And when you can show this through a medical 
statement

Amount:€ 250,- per month

https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/funding-
grants/erasmus-grants/erasmus-grants-for-studies

Let op: geen Erasmus+ beurs meer voor de UK!!!

https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/funding-grants/erasmus-grants/erasmus-grants-for-studies


FINANCIERING

BUTEX scholarship -> for UK                                                                               

https://butex.ac.uk/scholarships/

Beurs voor BA studenten die naar een BUTEX instelling/ 
universiteit gaan in het Verenigd Koninkrijk

De waarde is één bedrag van £ 500

De gastuniversiteit moet BUTEX-affiliated zijn - view the list of members.

https://butex.ac.uk/scholarships/
http://butex.ac.uk/admin/members/


AANMELDEN VIA OSIRIS

Aanmeldsystem in Osiris gaat op 1 November open

 Motivatiebrief! 
 Study plan (getekend vooraf door de studieadviseur!) 

 Stap 3. https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-3-aanmelding-uu

https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-3-aanmelding-uu


AANMELDEN VÓÓR DE DEADLINE!

1 December 2022 (23.59 uur) 

Liever in semester 2? -> meld je ook aan vóór 1 December!

Meer aanmeldingen dan plekken beschikbaar-> loting!

Uitslag: half januari!



ERVARINGEN VOORGAANDE STUDENT



STUDENT 
EXPERIENCE

Floor Westerink



Voorbereiding
◦ Waarom heb ik gekozen om in het buitenland te gaan studeren?

◦ Hoe is mijn proces van start gegaan?
◦ Europa of  buiten Europa
◦ Universiteitsbreed of  faculteitsbreed
◦ Financiën
◦ Student experiences

◦ Welke bestemmingen heb ik gekozen en waarom?

◦ Voorbereiding voor de aanmelding



Uppsala, Sweden

◦ Huisvesting

◦ Studentenleven

◦ Studeren in het buitenland

◦ Culture shock



Vragen?

Of  stuur mij een e-mail:
a.f.westerink@uu.nl
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