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Programma voorlichtingsbijeenkomst 



• Competentie ontwikkeling 
• Kennis taal en cultuur 
• Onderwijs 
• Netwerk 
• Profilering CV 

 
Maar ook: 
• Veel regelen 
• Zelfstandig zijn en kunnen aanpassen 
• Mogelijk studievertraging 
 

Waarom studeren in het buitenland? 



• Begin op tijd met de voorbereidingen 
• Oriëntatie: 
www.uu.nl/studenten/bmw  onderwijsprogramma  

studeren in het buitenland 
www.uu.nl/buitenland 
 voorlichtingsbijeenkomsten studentenservice 

www.wilweg.nl 
• Overleg met de studieadviseur over plannen voor studie 

in het buitenland! 
• Altijd toestemming van de examencommissie vooraf 
 

Denk eraan 



• Alle majorgebonden verplichte cursussen (rood) moet je 
gehaald hebben (behalve STEP) 
 

• Onderwijs in het buitenland telt alleen als biomedische 
keuzecursus (groen) of in profileringsruimte 
 

• Niet teveel overlap met gevolgde of verplichte cursussen 
in je major 
 

• Cursussen kunnen aanvullende ingangseisen hebben 
 

• Research Project mag ook 
 

• Vraag vooraf toestemming aan examencommissie 
 

Voorwaarden 



• Uitwisselingscontracten (exchange students) 
Uitwisseling in 1e of 2e semester (per. 1&2 of 3&4) 
Gegarandeerde plekken 

• Op universitair niveau: www.uu.nl/buitenland 
Op opleidingsniveau: www.uu.nl/studenten/bmw  

onderwijsprogramma  studeren in het buitenland 
Examencommissie heeft aantal cursussen vooraf 

goedgekeurd 
 
• Eigen initiatief 
The sky is the limit 
Wel alles zelf regelen 

 

Mogelijkheden 



Contracten BMW 



 

Contracten Universiteit Utrecht 

Europa en Midden Oosten 
Noord Amerika   

Afrika 

Azië 

Australië en Nieuw-Zeeland 
Latijns Amerika 
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• Download een eigen checklist (step-by-step study abroad) 
• En lees de volledige application procedure van de UU 
• Besluit naar welke universiteit je zou willen gaan (top 3 keuzes) 

 
• Benodigde documenten  

alleen voor instelling eerste keuze, zie www.uu.nl/students/exchange voor formats 

 Study plan 
 Motivation Letter 
 Curriculum Vitae 
 Financial Plan 
 Language Proficiency Form (if required) 

 
  
 
  
 
 
 

Checklist BMW students 

NB: Alleen uploaden in Osiris als .doc / .docx / .pdf  

http://www.uu.nl/students/exchange


  



Aanmelding in Osiris “Study Abroad” 
Kies: exchange to a partner university abroad in 2015-2016 
Deadline: 1 december 2014 
 
 

Procedure Exchange 2015-2016 



• IO UU maakt selectie 
• IO UMC of UU nomineert exchange student 
• Buitenlandse universiteit verstrekt inschrijfformulieren 
• Status is nu nog: Conditionally approved 
• Definitieve study plan naar examencommissie! 
• Volg verdere instructies reservering huisvesting, studentenkaart etc. 

• Bewaar correspondentie en getekende formulieren 

Na de deadline 



Financieel plan 
• Maak een realistische begroting 
• Zoek beschikbare beurzen en vraag deze tijdig aan 
• OV vergoeding (ondertekening door STIP ná Osiris registratie) 
• Uitwonende studiefinanciering 

BMW Beurs 
• Aanvraag automatisch geregistreerd mits opgenomen in het “financial plan” 
• BMW maakt een selectie; studenten ontvangen een brief 
• BMW beurs wordt uitgekeerd met terugwerkende kracht, bewaar bonnen en 

rekeningen. Na terugkomst ontvangt de student een declaratieformulier 

Erasmusbeurs 
• Alleen binnen Europa, min 22.5 EC in semester 
• Na toekenning in Osiris knop “beursopties” zichtbaar 
• Doel beurs: tegemoetkoming in extra mobiliteitsuitgaven – verschilt per land 
• International Office UMC Utrecht ondertekend 

 
 

Financiering 



STIP (Studie Informatiepunt) HB1.06 
STIP@umcutrecht.nl 
11.45 – 15.15 maandag t/m vrijdag 
Afspraak studieadviseur 
Afspraak international officer 

 
International Officer HB1.03 
IO: Handtekening concept study plan voor aanmelding Osiris 
international.office@umcutrecht.nl 
 

Examencommissie 
Ex’cie BMW: Goedkeuring definitief studieplan 
ExamencommissieBMW@umcutrecht.nl  
 

Uitgebreide informatie online 
www.uu.nl/studerenbuitenland 
www.uu.nl/studenten/bmw 
contactgegevens International Office UU  

Contact 

mailto:STIP@umcutrecht.nl
mailto:international.office@umcutrecht.nl
mailto:ExamencommissieBMW@umcutrecht.nl
http://www.uu.nl/studerenbuitenland
http://www.uu.nl/studenten/bmw
http://www.uu.nl/NL/Informatie/studenten/onderwijs/studerenbuitenland/contact/Pages/default.aspx


Facebook ‘UMC International Office’ 



Boa Sorte! 
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