
WELKOM!

Opname Voorlichting

Deze voorlichting zal worden opgenomen

• Zet je camera uit

• Zet je geluid uit

• Vragen die je in de chat stelt zijn niet zichtbaar op de 

opname.

• Er bestaat wel een kleine kans dat je naam zichtbaar is, 

dit kan niet worden uitgeschakeld.



International Offices UU

Studeren in het buitenland
op uitwisseling in 2021/2022

INTERNATIONAL OFFICE 6-10-2020



Even voorstellen

Namens alle International Offices van de UU

Gerdien Ramaker –Exchange Coördinator (GW)

Cathelijne van Weelden – Exchange Coördinator (UU)



Wat gaan we vandaag bespreken? 

Eerste kennismaking met een uitwisseling

• Wat is het? 

• Waar kan je heen? 

• Is het te betalen?

• Kort overzicht van de tijdlijn.

Wat gaan we vandaag niet doen? 

• Ingaan op hele opleidingsspecifieke vragen 

Meld je aan voor jouw facultaire voorlichting



Wat is een uitwisseling?

Een semester of academisch jaar studeren aan een 

buitenlandse universiteit waarmee de UU een 

uitwisselingsovereenkomst heeft. 

• Vakken kunnen worden ingebracht in studieprogramma UU

• Geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit

• Begeleiding door het International Office(s) UU en door de 

gastuniversiteit



Wat zijn de voorwaarden voor een uitwisseling?

• Ingeschreven blijven als voltijdstudent van de UU

• Collegegeld aan de UU

• Op moment van vertrek: bachelor studenten: minimaal 60 ECTS behaald

• Full time (30 ECTS) per semester aan de gastuniversiteit

• Eventuele voorwaarden van de gastuniversiteit (taaleis, gemiddeld cijfer)



Op uitwisseling in tijden van corona 

• Aansluitende presentatie om 15:00

• Link naar de meeting wordt in de chat gedeeld

• Vragen over dit onderwerp mag je bewaren voor die presentatie



Wanneer op uitwisseling?

• Hoe een uitwisseling ingepast kan worden in je studie stem 

je af met je eigen opleiding / faculteit. 

Hier zal aandacht aan worden besteed tijdens de facultaire 

voorlichtingen.

• Bij de meeste studies is er ruimte in je programma (bv. vrije 

ruimte / als vervanging van minor) en loop je geen 

studievertraging op. 



UU op Exchange
Aantal UU- studenten

2017 - 2018 882

2018 - 2019 950

2019 - 2020 1016

Top 10 Landen

Australië
VS

Verenigd Koninkrijk
Canada

Italië
Spanje

Noorwegen
Ierland
China

Zweden



Waar kun je heen?

https://students.uu.nl/en/exchange-destinations

https://students.uu.nl/en/exchange-destinations


Jij op uitwisseling? Waarom?

1. Om de academische uitdaging
2. Om de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt
3. Omdat werkgevers internationale ervaring een pre vinden
4. Omdat je je talenkennis vergroot
5. Omdat je vrienden over de hele wereld maakt
6. Omdat je een ander land en cultuur leert kennen
7. Omdat het een unieke kans is
8. Omdat het een geweldige ervaring is



Is een uitwisseling betaalbaar?

Inkomsten / kosten besparing Uitgaven

Erasmusbeurs (binnen Europa) Vliegticket

OV vergoeding (€ 98 p.m.) Kamerhuur

Spaargeld Verzekeringen

Duo-lening Visa kosten

Overige beurzen
(Holland Scholarship) 

Kosten levensonderhoud

Kamer onderverhuren Studie boeken

Travel Green Grant Uitgaven vrije tijd



Begeleiding

• International Office(s) UU

• Studieadviseur / contactpersoon buitenland / tutor

• International Office gastuniversiteit

• Erasmus Office UU

• Examencommissie 



Nu tot ± half november

± Half november
Eerste deadline 1 december

Extra deadlines op 1 maart en 15 juni



Stap 1 oriëntatie – wat doet UU?

• Bestemmingspagina’s up to date 

• Facultaire voorlichtingen

• Workshops

• Regiospecifieke Q&A sessies

• Afspraak met exchange coördinatoren (telefonisch / mail)

Stap 1 oriëntatie – wat doet JIJ?

• De komende tijd nadenken of een uitwisseling iets voor jou is

• Study Abroad website UU

• Rondkijken op de bestemmingenpagina’s 

• Studentverslagen lezen op de website

• Facultaire informatie

• Website partneruniversiteit
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De informatie in deze presentatie is met zorg samengesteld, 
maar er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud.

DISCLAIMER



Vragen? 


