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Dit bespreken we vandaag:

Hoe vind je de juiste bestemming? - Monique Hanrath

Bestemmingen bij het Universiteitsbrede - Mandy van den
International Office Houten

Hoe past een exchange binnen je studie? - Alison Jenkins

Aanmeldprocedure - Monique Hanrath



Wat is een uitwisseling?

Een semester studeren aan een buitenlandse universiteit waar 

de Universiteit Utrecht een uitwisselingsovereenkomst mee 

heeft. 

- Vakken kunnen worden ingebracht in studieprogramma UU

- Geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit

- Begeleiding door de International Office(s) UU en 

gastuniversiteit



Wat zijn de voorwaarden voor een uitwisseling?

- Ingeschreven staan als voltijdstudent van de UU

- Collegegeld aan UU

- Op moment van vertrek: bachelor studenten: minimaal 60 EC behaald

- Full time (30 EC) per semester aan gastuniversiteit

- Eventuele voorwaarden van gastuniversiteit (taal- of cijfereis)



Kleurcodes:  
reisadvies: wanneer kan je wel en wanneer kan je niet op 

uitwisseling

Je mag vertrekken naar jouw bestemming :

Groen: geen bijzondere veiligheidsrisico’s

Geel: let op veiligheids risico’s

Je mag niet vertrekken naar jouw bestemming:

Oranje: alleen noodzakelijke reizen

Rood: niet reizen









Stap 1: Oriëntatie 
Waar beginnen?

Opleidingspagina

(algemene info, contact persoon buitenland, FAQ)

Bestemmingenpagina

https://students.uu.nl/gw/ciw/studieprogramma/studeren-in-het-buitenland
https://students.uu.nl/exchange-bestemmingen


Stap 1: Oriëntatie
Hoe vind je de juiste bestemming?

1. Academic Requirements (UU en gastuniversiteit)

• Inpassen vakken in je programma UU (Studyplan) 

• Vakgebied 

• Vakaanbod

• Ingangseisen vakken

• Niveau (Ba/Ma)

2. Taaleisen

3. Locatie

4. Huisvesting

5. Type en grootte van instelling

6. Kosten



Het financiële plaatje

Inkomsten / kosten 
besparing

Uitgaven

Erasmusbeurs (EU + )
(€240 – 360 p.m.) + Top Ups

Reiskosten

Travel Green Grant (max €185) Kamerhuur

Overige beurzen
(HollandScholarship)

Verzekeringen

Spaargeld Visakosten

Duo-lening Kosten levensonderhoud

Kamer onderverhuren Studieboeken

OV vergoeding (€ 104,42 p.m.) Uitgaven vrije tijd



Stap 1: Oriëntatie 
Wat kun je doen om je te oriënteren? 

• Website (https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-

buitenland/facultaire-informatie/geesteswetenschappen)

• Check onze nieuwsbrieven

• Workshops 

• Q&A sessies per regio 

• Afspraak maken met Contactpersonen Buitenland en/of IO

• Instagram: @internationalofficegwuu



Uitgelicht: Nederlands Vreemde Taal (NVT) stages

• Wat: Combinatie studeren en stage bij één van de partner universiteiten

- 10 tot 15 ECTS stage & 15 tot 20 ECTS vakken

• Waar: O.a. Boedapest (ELTE), Londen (UCL), Madrid (EOI), Münster, 

Napels, Sheffield, Stockholm, Straatsburg. 

• Wie: Studenten Nederlands, studenten Taal en Cultuurstudies, studenten 

Vreemde Talen en iedereen met een interesse in Nederlandse taal die 

het leuk vindt te helpen bij een opleiding Nederlands voor niet-

moedertalige studenten.

• Coördinatie & selectie: Emmeline Besamusca (E.N.Besamusca@uu.nl)

• Aanmelddeadline: 1 november 2022

mailto:E.N.Besamusca@uu.nl


Alison Jenkins
Studieadviseur

Hoe past een exchange binnen je studie?
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Waar pas je de cursussen in?

➢ Mogelijk in de profileringsruimte

➢ Vrije ruimte 

➢ Of als onderdeel van je ‘profileringspakket’



Waar let je op bij kiezen van cursussen? – deel I

Heb ik in mijn programma voldoende niveau:

➢ 45 EC niveau 3 binnen major

➢ Minimaal 15 EC op minimaal niveau 2 in de profileringsruimte

Advies: doe twee cursussen in de profilering op niveau 2 aan de UU 

➢ want: van cursussen behaald in het buitenland wordt het niveau 

door de examencommissie niet meer bepaald (Dit sinds 2020)



Waar let je op bij kiezen van cursussen? – deel II

➢ Keuze is voorlopig en kan wijzigen

➢ Wat voegt het voor jou toe? Wat doe je dat in Utrecht 

niet kan?

➢ Haal je minder dan 30 EC in het buitenland?

• Aanvullen met cursussen in Utrecht

• Nagaan wat dit betekent voor je Erasmusbeurs.

!! Niet vergeten – goedkeuring examencommissie 

zodra je weet welke vakken je gaat volgen



Wanneer ga je weg?

➢ Heb je voldoende studievordering: minimaal 60 EC 
behaald?

➢ Jaar 3 is het meest logische moment

Op uitwisseling vóór of ná je afstuderen?

➢ Vóór je afstuderen:

Geeft het studievertraging, bijv. door andere jaarindeling?

➢ Na je afstuderen:
Dan uitstel van afstuderen aanvragen. Naar het 
buitenland gaan is een geldige reden



Behaalde resultaten uit het buitenland

➢ Resultaten behaald in buitenland worden omgezet 

naar Pass/Fail

➢ Resultaten tellen niet mee voor je gemiddelde

➢ Behaalde resultaten terug te zien op diploma & 

transcript gastuniversiteit



Contactpersoon buitenland

Rol: Tekent het studyplan en let daarbij op:

• Studieplanning

• Relevantie vakken

• Motivatie
Wanneer: Houd rekening met de deadlines van het International 

Office GW of UU

Wie: Docent of studieadviseur. Op de studentensite (opleiding) 

vind je wie dit voor jou is.

Studieadviseur

Rol: Denkt met je mee over je planning, niet alleen voor  de 

uitwisseling, maar voor je gehele studie.



Vragen aan Alison?





Stap 2: Aanmelding UU
Hoe meld ik me aan?

1. Stel een top 3 van universiteiten samen
invullen van minimaal 2 bestemmingen is verplicht

2. Verzamel de juist documenten

• Study plan

• Motivatieformulier

3. Meld je aan via Osiris student voor de deadline

Deadline 1e en 2e semester 2023-2024:

1 december 2022



















Stap 2: Aanmelding UU
Plaatsing

• Plaatsing door International Office - Universiteit 
Utrecht (niet gastuniversiteit)

• Verschil universiteitsbrede en facultaire bestemmingen



Stap 2: Aanmelding UU
Plaatsing

• Plaatsingscriteria:

1. Juiste vakken gekozen (binnen de aangegeven study area)

2. Juiste academische achtergrond

3. Juiste taalniveau 

4. Cijfereis van de gastuniversiteit 

5. Tweedejaars voorrang op eerstejaars 

6. Motivatieformulier

• Loting bij overaanmelding



Stap 2: Aanmelding UU
Plaatsing

• Eind januari word je ingelicht over de uiteindelijke 
keuze.

• Niet geselecteerd: naplaatsing



Begeleiding vanuit International Office GW

Oriëntatiefase:

- Voor korte vragen: internationaloffice.hum@uu.nl

- Spreekuren op afspraak

- Voorlichtingen en workshops volgende week

- Nieuwsbrieven in de periode tot 1 december (Afmelden? Mail internationaloffice.hum@uu.nl)

Na selectie:

- Pre-departure bijeenkomst

- Nominatie bij gastuniversiteit

- Ondertekenen en hulp bij aanvraag (Erasmus)documenten

- Ontwikkelingen rondom Corona



Exchange Network Event

3 november 16:00-18:00 (open inloop)

Ontmoet huidige inkomende exchange studenten 
of praat met teruggekomen uitgaande studenten. 

Kom ook en laat je inspireren!

Follow us on Instagram @internationalofficegwuu
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