
Hand-out Workshop Hoe kies ik een bestemming? 
 
Enkele criteria: 
Wat is een “must have”? wat is een “nice to have”? 
 

1. Academics 
- Zijn er genoeg interessante vakken beschikbaar? 
- Worden vakken aangeboden die aansluiten bij mijn mogelijke master? 
- Voldoe ik aan ingangseisen van gastuniversiteit (gpa / gemiddeld cijfer, voorkennis / 

ingangseisen vakken)? 
- Ranking / reputatie / niveau gastuniversiteit? 
- Welke ruimte heb ik vanuit mijn opleiding om vakken te kiezen? 
- Spreek de onderwijscultuur mij aan? 

 
2. Taal 
- In welke taal wordt het onderwijs aangeboden? 
- Spreek ik de taal van het land? 
- Voldoe ik / verwacht ik te kunnen voldoen aan de gestelde taaleis? 

 
3. Kan ik mij deze bestemming veroorloven? 
- Wat zijn de verwachte totale kosten? 
- Welke beurzen zijn beschikbaar? 
- Kan / wil ik extra sparen / lenen? 

 
4. Locatie 
- Wat spreekt mij aan? Een grote stad of juist een kleinere? 

o Grote steden bieden over het algemeen meer mogelijkheden 
(uitgaansgelegenheden, cultuur) maar misschien is het makkelijker om mensen 
te ontmoeten of voel je je eerder thuis in een middelgrote of kleine stad 

- Vlakbij natuur of in stedelijk gebied? 
- Vlakbij openbaar vervoer i.v.m. reismogelijkheden? 
- Afstand tot Nederland? Zo ver mogelijk of liever dichtbij? 

 
5. Grootte van de gastuniversiteit 
- Kleine universiteiten kunnen mogelijk meer persoonlijke aandacht bieden waar grote 

universiteiten breder vakaanbod en faciliteiten aanbieden. Wat vind ik belangrijk? 
 

 



 
6. Huisvesting 
- Via universiteit of zelf regelen? 
- Op de campus of in de stad?  
- Kamer delen of liever alleen? 
- Kosten? 
- Regels kamer (denk aan: geen gasten uitnodigen; tijd wanneer binnen) 

 
7. Academische Jaarkalender 
- Komen semesterdata overeen met jouw planning? 
- Voorbeeld Australië: omgekeerde semesters 

 
8. Cultuur van gastland 
- Wat spreekt je wel / niet aan cultuur van gastland? 

 
9. Internationale omgeving universiteit   
- Hoeveel internationale / exchange studenten zijn er? 
- Biedt de universiteit welkoms- / oriëntatie- / introductiedagen voor exchange 

studenten? 
- Zijn er buddy’s of internationale studentenvereniging ? 
-  
10. Aantal beschikbare plekken 
- Zijn er binnen top 3 genoeg plekken (kies geen 3 bestemmingen met 1 à 2 plekken) 

 
11. Waar zijn andere studenten van mijn opleiding geweest? 
- Hoe waren hun ervaringen? 

 
12. Beschikbare bestemmingen 
- Bestemmingen faculteit en/of opleiding 
- Universiteitsbrede bestemmingen 


