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• IEO Praktische zaken – Paula Banning
- highlights

• Studieadviseur – Kim Goossens
- Cursusinformatie/inbreng

• Student ervaringen/Q&A: 

Programma



Paula Banning
Team leader/Exchange Coordinator
Non-Europe

Vera Noot
Exchange Coordinator 
Europe

Floris Bouwman 
Support Officer

Floor Westerink
Student assistent

Team International Exchange Office 

Tekenen documenten (OV+ / Erasmus): 
ieo.leg@uu.nl

Telefonisch spreekuur: 030-253 7289 
Maandag, dinsdag en donderdag 13.30 – 15:00 uur

Spreekuur aan de balie Studiepunt Rechten:
Maandag 15:00 - 16:30 uur

mailto:ieo.leg@uu.nl


UU-brede bestemming? 
(regio sessies) 



Handboek voor uitwisseling



Beleid Universiteit Utrecht:
Alle exchange programma’s – gepland voor 2022-2023 – mogen
plaatsvinden onder voorwaarde dat het Ministerie van Buitenlandse
Zaken een groen of geel reisadvies afgeeft. 

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

nederlandwereldwijd.nl
• Kleurcode per land
• Reisadvies per land

In 2021 maart-2022

Impact COVID-19 op exchange 

https://students.uu.nl/corona/reizen-exchange
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/kleurcode-per-land
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/kleurcode-per-land


Onderdelen in proces

Aanvullende verzekering nodig?
Bijv AON: www.aonstudentinsurance.com 



Huisvesting bestemming

• Op tijd regelen!
• Gastuniversiteit geeft je meestal tips en advies
• Lees nog eens de studentverslagen erop na op de UU website

• Housing Anywhere https://housinganywhere.com/
• Gratis registratie
• ‘Student-to-student’ concept
• Veilige boekingsservice voor onderhuur

Facebook groups  pas op voor oplichting!
Craigslist (US) https://www.craigslist.org/about/sites

wilweg website

https://housinganywhere.com/
https://www.craigslist.org/about/sites
https://www.wilweg.nl/praktische-zaken/hoe-vind-je-woonruimte-het-buitenland


• Laat je UU email doorsturen naar persoonlijke email adres
• Cursus registratie @UU volgend semester  deadline!
• Registreren voor een Master opleiding deadline!
• Registreer bij de NL-se ambassade 

Aandachtspunten tijdens verblijf

Examencommissie
Informatie over inbreng cursussen:

https://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid/onderwijs/studeren-
in-het-buitenland/goedkeuring-examencommissie



Culture Shock: W-curve

Meer informatie ook op: UU website

https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/step-5-during-and-after-your-exchange/during-your-exchange


• Heel jaar verblijf: langer dan 8 maanden (binnen 12 maanden) in het 
buitenland - > verplicht je uit te schrijven uit NL (boete van € 325,-). 
Vraag jouw gemeente om advies!

• Telefoon – informer instanties als ander nummer!
For example: Studielink, digiD, bank codes, etc.

• Beveiliging laptop/data: zie website of UU:
https://students.uu.nl/praktische-zaken/it 
voorzieningen/informatiebeveiliging-bij-de-uu

Overige aanbevelingen

https://students.uu.nl/praktische-zaken/it-voorzieningen/informatiebeveiliging-bij-de-uu


….vervolg aanbevelingen

• Contact informatie noodgevallen! 
Registeer de contactgegevens van ouders of anderen in Osiris voor 
vertrek via ‘contact information’.

• Contact met andere UU studenten voor jouw bestemming: stuur ons een 
email met verzoek.

• Trein/bus ipv vliegen binnen Europa?
Travel Green Grant
(tot max EUR 185,-) 

• https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/funding-
grants/travel-green-grant

https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/funding-grants/travel-green-grant


Examencommissie / Studieadviseur

Eveline de Boer - Secretaris Examencommissie Bachelor (Excie BA)

Claudia de Pascalis - Medewerker examenadministratie

Kim Goossens - Studieadviseur



• Uitgangspunt: buitenlandse cursus is onderdeel (RGL-)opleiding
– meedoen aan exchange = nog niet afstuderen

• Goedkeuring door Excie (t.a.v. cursussen / ECTS)

• Voorafgaand zelf goed nadenken over keuze van de cursussen:
– voldoende academisch niveau
– niet-juridisch (standaard niveau 1) of juridisch (standaard niveau 3)
– valide beoordelingssysteem
– geen overlap met andere cursussen van de opleiding
– geen Engelse taalcursus

Inbreng buitenlandse cursussen - keuze



Formulier ‘inbreng buitenlandse cursussen binnen BA/MA’ van Excie:

• is nodig voor goedkeuring Excie (learning agreement e.d. niet bindend)

• BA: inleveren bij voorkeur (en uiterlijk 2 weken) na aanvang
̶ MA: vóór aanvang

• BA: handtekening/stempel buitenlandse universiteit t.b.v. vaststellen niveau

• samen met links cursusbeschrijvingen en credit/beoordelingssysteem in 1 mail 
naar examencommissie.rechten@uu.nl

Inbreng buitenlandse cursussen - formulier

mailto:examencommissie.rechten@uu.nl


Inbreng buitenlandse cursussen - transcript 

Transcript of Records van buitenlandse universiteit:

• is nodig voor goedkeuring Excie

• origineel /digitaal door buitenlandse universiteit (via IEO) naar Excie

• in Osiris vermelding ‘voldoende’ / ‘onvoldoende’, op IDS ‘local grade’
-> dus geen omrekening naar het Nederlandse beoordelingssysteem



Inbreng buitenlandse cursussen - afstuderen

Afstuderen (en evt. start master) direct na uitwisseling: alarmbellen!!

• resultaten nodig om af te kunnen studeren

• verwerkingstijd resultaten <-> tijdig inschrijven master

• zowel formulier als transcript op tijd bij Excie

• zo nodig uitstel afstuderen vragen voor nog te verwerken resultaten



Meer info

• Bijlage 4 OER jo. art. 6.4 BA/6.2 MA Reglement Excie

• Inbrengformulier, FAQ en andere info te vinden op: 
https://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid/onderwijs/studeren-in-
het-buitenland/goedkeuring-examencommissie

https://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/goedkeuring-examencommissie


De studieadviseurs zijn per mail bereikbaar op: 
studieadviseur.rechten@uu.nl

Het inloopspreekuur is op maandag tot en met woensdag van 
11:00-12:00 uur, Janskerkhof 3 (bij het Studiepunt).

Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m vrijdag van 13:00-
14:00 uur, tel.030- 2537009

Voor het maken van een persoonlijke afspraak 
(telefonisch/Teams/fysiek) kun je telefonisch contact opnemen 
met het Studiepunt: op maandag t/m donderdag van 10:00 tot 
11:00 uur en van 15:00 tot 16:00 uur, tel 030-2537004.

mailto:studieadviseur.rechten@uu.nl


Vragen voor Examencommissie / Studieadviseur



Veel success én plezier
met je voorbereidingen

Goede reis! 
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