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

mailto:ieo.leg@uu.nl


UU-brede International Office 
Uitgenodigd voor regio sessies 



Handboek voor Uitwisseling



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

Denk aan een back-up plan!

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

www.nederlandwereldwijd.nl
• Reisadvies per land/ Kleurcode per land

In 2021 03-2022

Impact COVID-19 op exchange 

https://students.uu.nl/corona/reizen-exchange
http://www.nederlandwereldwijd.nl/


Proces voor vetrek



Huisvesting op 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 voor geval van calamiteiten.

Checklist voor tijdens verblijf



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: als je langer dan 8 maanden (binnen 12 maanden) in het 
buitenland verblijft, dan ben je verplicht je uit te schrijven uit NL (als je dat niet
doet riskeer je een boete van € 325,-).-> gevolgen voor zorgverzekering bv, dus
vraag jouw gemeente om advies!

• Denk aan koppelingen aan jouw tel nr. Houd die actief dus!
For example: Studielink, digiD, bank codes, etc.

• Check IT informatie website of UU:
https://students.uu.nl/praktische-zaken/it-voorzieningen/informatiebeveiliging-bij-
de-uu

• Emergency contact information!! Registeer de contactgegevens voor nood in Osiris 
voor vertrek!

• Graag met andere studenten die (misschien) ook naar die bestemming gaan in 
contact willen, stuur ons dan een email met dat verzoek.

Algemene aanbevelingen

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


Studie adviseur: Hetty Faber

- Vakkenkeuze
- ToR -> studiepunt
- Inbreng resultaten
__________________________________________________
Tel: 030-253 9125/8101
e-mail: studieadvies.usbo@uu.nl

Kamer: 1.23
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Loop even binnen of maak een afspraak voor een wat 
uitgebreider gesprek. Een vraag stellen via e-mail of telefonisch 
kan natuurlijk ook.

mailto:studieadvies.usbo@uu.nl


Overige vragen?



Veel success én plezier
met je voorbereidingen! 
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