
 
 

 

 
 

Q&A sessie Azië 
 
1. Algemene informatie 
 

Taal(eisen) 
De verschillende instellingen in Azië hebben een groot Engelstalig aanbod. Eventuele eisen voor 
een bewijs van Engelse proficiency kun je op de verschillende bestemmingspagina’s vinden. 
 
Als je de taal van het land spreekt (bijvoorbeeld Japans), mag je de vakken in die taal volgen. Er 
zijn vaak ook vakken die worden aangeboden bij de universiteiten om taalcursussen te kunnen 
doen. Soms krijg je hier zelfs credits voor.  

Lesaanbod 
Let op: je mag als Master student niet altijd Bachelor vakken volgen. 
 
Het Credit Systeem in Azië is anders dan het ECTS systeem van de UU. Je kunt hier vinden wat de 
omrekening is per instelling: https://students.uu.nl/credit-omrekentabel. Het kan voorkomen dat 
je meerdere vakken tegelijk moet volgen (tot wel 8 kleine vakken tegelijk). 

Academische jaarkalender 
Let goed op als je je aanmeldt voor een Japanse bestemming. De semesters zijn daar gespiegeld 
(april-augustus is Semester 1, oktober-februari is Semester 2). Aan de UU meld je je aan voor het 
UU semester en niet al omgerekend naar het Japanse semester. 
 
Let ook goed op eventuele overlap. Kijk op de bestemmingenpagina of er overlap is en een 
universiteit bijvoorbeeld al in januari start. Overleg dan met je docent wat de opties zijn. Vaak valt 
er wel iets te regelen, maar doe dit tijdig! 

Financiën 
Zuidoost-Azië is een stuk goedkoper dan Nederland, maar Singapore is erg duur! Ook Oost-Azië is 
duurder dan Nederland (Japan, Zuid-Korea).  
 
Als je een basisbeurs gaat ontvangen, krijg je die nog steeds als je in het buitenland studeert. Als 
je recht hebt op een studentenreisproduct op je OV, kun je die stopzetten als je weggaat. Je 
ontvangt dan per maand 104 euro hiervoor. 
 
Er is één beurs vanuit de UU beschikbaar voor buiten de EU: de Holland Scholarship. Deze is 
binnen Azië alleen beschikbaar voor studenten die naar de Chinese University of Hong Kong gaan. 
Houd de website van de UU in de gaten voor verdere informatie: 
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-orientatie/kosten-en-
financiering/holland-scholarship. Per jaar zijn er een gefixeerd aantal beurzen beschikbaar. 
 
Kijk voor andere beurzen op https://wilweg.nl/beursopener.  

https://students.uu.nl/credit-omrekentabel
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-orientatie/kosten-en-financiering/holland-scholarship
https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-orientatie/kosten-en-financiering/holland-scholarship
https://wilweg.nl/beursopener
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Cultuur & Veiligheid 
De Cultuur Shock is over het algemeen in Azië groot en kan een uitdaging zijn, maar dit is 
tegelijkertijd ontzettend leerzaam. Singapore en Hong Kong zijn wel wat meer westers. 
 
Wees je in je achterhoofd bewust van zaken als demonstraties of natuurrampen, maar laat je dit er 
niet van weerhouden een Aziatische bestemming te kiezen. De partnerinstelling bieden altijd goede 
begeleiding in dergelijke situaties.  
 

Campus Life 
Huisvesting is binnen Azië vaak onderdeel van het aanmeldproces. Dan kun je voorkeuren voor 
huisvesting opgeven. Wonen op de campus is gebruikelijk, maar niet gegarandeerd. Mocht je 
onverhoopt niet geplaatst kunnen worden, dan helpt de gastuniversiteit je moet overige opties. 
Singapore en Hong Kong zijn moeilijkere bestemmingen qua huisvesting.  
 
Veel Aziatische universiteiten bieden ook leuke activiteiten aan voor uitwisselingsstudenten. Dit 
start al met de Orientation/Welcome Week daar. 
 

Visa 
De aanvraag van je visum gaat in de meeste gevallen via de gastuniversiteit. Houd er van tevoren 
wel rekening mee dat dit prijzig kan zijn! 
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2. FAQ 

2.1. Corona & veiligheid 

Hoe zit het met de COVID-situatie of andere risicovolle situaties? 

We volgen het landelijk reisadvies. Is er Code Oranje of Rood? Dan mag je niet gaan. Er is 
een mogelijkheid om uitzondering hierop aan te vragen. 

Zijn er nu al bepaalde plekken waar bijvoorbeeld politieke onrust is of zal zijn? 

Dat is heel moeilijk in te schatten. Voor nu is daar niet iets over bekend. Op dit moment is 
voor China de grens nog steeds gesloten. Hong Kong en Taiwan zijn op dit moment wel 
open. 

Welke landen zou je op gebied van gezondheidszorg en veiligheid niet adviseren? 

We hebben onze partners zorgvuldig uitgekozen, dus er is geen partner waar ik negatief 
advies over zou uitbrengen. 

2.2. Taaleisen 

Er staat dat studenten proficiency moeten hebben in Japans voor Hiroshima 
University. Klopt dit of geldt dit alleen voor de vakken in het Japans? 

Hiroshima University is een facultaire bestemming. Ik adviseer om het International Office 
van Geowetenschappen te contacteren voor specifieke vragen over deze universiteit. 

2.3. Selectieproces 

In geval van selectie, hoe werkt de GPA eis? 

Als de partnerinstelling een GPA eis heeft en je voldoet hier niet aan op 1 december, dan ga 
je niet mee in de loting! Wij draaien op 1 december jouw studievoortgangsoverzicht uit en 
gebruiken het cijfer dat op dat moment erin staat. 

Als je het niet wordt voor keuze 1, moet je dan nog een motivatie voor keuze 2 
schrijven? 

Nee dat hoeft niet. Wij regelen de top 3 achter de schermen zelf.  

Komt het voor dat je niet voor je keuze 1, 2 of 3 wordt geplaatst? 

Zo’n 5% kan niet worden geplaatst binnen de top 3. Als dit zo is, dan berichten we je vanzelf 
en dan krijg je voorrang op de plekken die dan nog over zijn. Er is dus altijd een exchange 
bestemming voor jou beschikbaar. 

Kun je je kansen vergroten bij bestemmingen die een evenredige verdeling hebben 
voor Semester 1 en Semester 2? 

Kies voor semester 2 als het kan.  

Is selectie volledig random of zijn er dingen waardoor je je kansen kan verhogen 
om geselecteerd te kunnen worden? 
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Voor universiteitsbrede bestemmingen is selectie volledige random. We trekken lootjes om te 
bepalen wie naar een bepaalde universiteit mag.  

Hoe groot is de kans om voor je eerste keuze geselecteerd te worden als selectie 
nodig was in de afgelopen jaren (Sungkyunkwan University)? 

Dit verschilt per universiteit. Als je meer wilt weten over de exacte aantallen studenten die 
zich in afgelopen jaren aangemeld hebben voor een specifieke universiteit, kun je het best 
de coördinator mailen. 

Wie selecteert de studenten? 

Voor universiteitsbrede bestemmingen worden studenten geselecteerd door een loterij door 
het International Office. 

Is de motivatiebrief bij random selectie dan dus niet relevant? 

De motivatiebrief zal niet de doorslag geven, maar om in loting mee te mogen, moet je wel 
een nette brief indienen. 

Hoe werkt selectie bij een facultaire bestemming? 

Dit is afhankelijk van de faculteit. Sommige faculteiten doen een random selectie, maar 
sommige faculteiten selecteren op motivatie. Vraag dit na bij je facultaire International 
Office. 

Sommige universiteiten staan op de website beide bij de faculteit en bij de 
universiteitsbrede partners. Meld ik me dan aan voor de universiteitsbrede 
uitwisseling of voor de facultaire uitwisseling? 

Bij aanmeldingen bekijken we bij bestemmingen met zowel een UU-breed als facultair contract 
je studieplan. Staan daar vakken binnen je faculteit in, dan ga je mee in de selectie van het 
facultaire contract. Staan er vakken in van buiten je faculteit, dan ga je mee in de selectie van 
het UU-brede contract. Dit wordt door ons aan de achterkant in goede banen geleid. 

Wat moet ik gedaan hebben voor de deadline van 1 december? 

Voor de deadline van 1 december moet je een top 3 aan bestemmingen gekozen hebben en 
moet je een motivatiebrief en studieplan gemaakt hebben op basis van je eerste keuze. 

Het aantal plekken per jaar op de website, is dat per faculteit het aantal plekken? 

Nee, dit is het totaal aantal plekken voor de UU. 

Is er kans dat je door de UU geselecteerd bent, maar door de partnerinstelling niet 
toegelaten wordt? 

Dit is een erg kleine kans. Je moet natuurlijk wel netjes je aanmelding doen en voldoen aan 
eventuele taaleisen en GPA eisen. 

Verwachten jullie dat selectie nodig zal zijn voor Maleisië? 

Voor Universiti Sains Malaysia was selectie in de afgelopen jaren wel nodig. Voor Monash 
weten we dit nog niet. 
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Zijn er specifieke eisen voor Research Master studenten of zijn deze hetzelfde als 
voor andere Master studenten? 

Dit is hetzelfde. 

2.4. Financiën 

Heb je een credit card nodig voor Azië? 

 Ik zou zeker een credit card aanraden voor Azië. 

2.5. Semesters 

Kun je ook naar Japan als het semester overlapt met de semesters hier in 
Nederland? 

 Ja, dit kan. Meestal is er goed iets te regelen voor de overlap in semesters. 

 Als er overlap is in semesters, moet je dit dan al voor 1 december regelen? 

 Nee, dat hoeft dan nog niet. 

2.6. Vakkenkeuze 

Wanneer kies je je vakken? 

1. Studyplan invullen voor 1 dec, is voor UU alleen. Deze vakken zijn niet definitief 
2. Aanmelding bij de gastuni: je moet dan je definitieve vakkenkeuze gaan doorgeven. Die 
kan dus afwijken van je studyplan 
3. Bij sommige partners kies je pas je vakken definitief als je daar al bent 

Wat moet je doen als de universiteit waar je heen wil nog geen cursusaanbod 
heeft? 

Voor alle universiteitsbrede bestemmingen zou er informatie over cursussen beschikbaar 
moeten zijn op de bestemmingspagina. Sommige universiteiten hebben de cursussen voor 
volgend jaar nog niet op de website staan, maar in dat geval kun je kijken naar het 
cursusaanbod in de afgelopen jaren.   

Kun je een minor doen bij Mahidol University? 

Bespreek met je studieadviseur of het een optie is om een buitenlandsemester te doen als 
minor.  

Welke vakken kun je kiezen bij Mahidol University? 

Je kunt het vakaanbod vinden op de bestemmingspagina. 

Waar kan ik vinden wat voor masteraanbod er is in specifieke landen? 

Op de bestemmingspagina kun je vinden of er mastervakken beschikbaar zijn voor 
uitwisselingsstudenten en staat er aangegeven wat eventuele beperkingen hierop zijn. 

Als er op de UU site staat ‘open for MA students: YES’, worden die vakken dan ook 
ingebracht in mijn masterprogramma? 
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Ja, maar bespreek dit goed met je studieadviseur of coördinator van je masterprogramma. 

Hoeveel vakken mag je / moet je volgen? 

Dit is erg afhankelijk van de universiteit. Sommige universiteiten hebben alleen maar vakken 
met een lage werklast en andere juist met een hoge werklast. Je kan op de website vinden 
hoe studiepunten in andere landen zich verhouden tot het Nederlandse ECTS systeem: 
https://students.uu.nl/en/credit-conversion-table.  

2.7. Cultuur 

Welk land geeft je de grootste cultuurshock / lijkt het minst op Nederland? 

Van studenten horen we vaak dat Japan de grootste cultuurshock geeft. 

Wat zijn grote culturele verschillen tussen Maleisië, India, Thailand en Indonesië? 

Veel van deze landen zijn facultaire bestemmingen, dus dit kun je beter bij de faculteit 
vragen. In studentenverslagen die je op de website kan vinden, wordt vaak de cultuur ook 
wel besproken, of je kunt proberen om contact te leggen met studenten die al naar deze 
bestemmingen geweest zijn. Vraag hiernaar bij je International Office. 

In welk land zijn de locals het meest open naar internationale studenten? 

Hiervoor kun je het best contact opnemen met studenten die in deze landen geweest zijn. 
Vraag hiernaar bij je International Office. 

2.8. Overig 

Is het mogelijk om je scriptie te starten, dan naar het buitenland te gaan en daarna 
je scriptie af te maken? 

Dit kun je het beste bespreken met je studieadviseur. Zij weten wat er in je 
studieprogramma past. 

Ik wil naar een instelling die niet in de partnerlijst staat. Kan dat? 

Ja, maar dit is niet aan te raden. Je betaalt dan dubbel collegegeld en je moet dan alles zelf 
regelen. De UU kan je dan niet begeleiden. 

Kun je naar Kyoto met een studie binnen sociale wetenschappen, zelfs als Kyoto 
niet op de lijst voor sociale wetenschappen staat? 

Kyoto is een universiteitsbrede bestemming. Universiteitsbrede bestemmingen zijn 
beschikbaar voor alle studenten, dus ja, je kunt je zeker aanmelden! 

Hoeveel studenten kunnen naar Mahidol University? Dit staat niet op de website. 

Voor Mahidol zijn er nog onderhandelingen gaande, dus dit is nog niet bekend. 

Hoelang is een master exchange? Of hangt dit af van de master en de bestemming? 

Dit hangt inderdaad af van de master en de bestemming. Bespreek met je 
programmacoördinator en/of je studieadviseur hoeveel ruimte er is binnen je 
masterprogramma. 

https://students.uu.nl/en/credit-conversion-table
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Kun je al eerder naar je land van bestemming, bijvoorbeeld een maand voor het 
semester start om al met een taalcursus te beginnen?  

Dit is zeker mogelijk en komt ook wel eens voor. Je krijgt echter geen extra vrijstelling aan 
de UU voor maanden die je extra in het land van bestemming wilt spenderen. Zorg er dus 
voor dat je deze maanden in een vakantie plant. 

Wat betekent undergraduate en postgraduate? 

Undergraduate = bachelor en postgraduate = master. 
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