
Radboud Career Service 
Versie: 01-06-2021 

Studie of stage in het buitenland 

Wist je dat je binnen het Erasmus+ programma tijdens elke fase van je studie (Bachelor, Master 
én PhD) maximaal 12 maanden naar het buitenland mag? Dat betekent een totaal van 36 
maanden. En, die periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. De minimumduur voor elk 
stageverblijf is 2 maanden en voor elk studieverblijf 3 maanden. Als je wilt studeren of stage 
lopen in het buitenland is het belangrijk dat je op tijd begint met de voorbereiding. Begin 
ongeveer een jaar voor vertrek, dan kom je op het laatst niet voor verrassingen te staan.  

Waarom naar het buitenland? 
1. Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling

Een studie of stage in het buitenland is een spannend avontuur. Je moet veel regelen en
jezelf zien te redden in een nieuwe omgeving. Maar na je verblijf in het buitenland kom je
sterker, zelfstandiger en wijzer terug.

2. Je leert internationale vaardigheden
Je wordt je niet alleen bewuster van jezelf en je eigen cultuur, maar ook van andere
culturen. Je wordt flexibeler in de omgang met andere mensen en opener naar anderen
toe. Deze vaardigheden komen niet alleen in het dagelijks leven van pas, maar ook als je
later in een internationale omgeving gaat werken of collega’s krijgt met verschillende
achtergronden.

3. Het staat goed op je cv
Met een buitenlandervaring op je cv onderscheid je je van andere sollicitanten. Tijdens je
verblijf in het buitenland bouw je een netwerk op dat goed van pas kan komen als je
straks in een internationale omgeving wilt gaan werken.

4. Het is een unieke uitdaging
Maar het buitenland gaan biedt een hoop nieuwe kansen. Zo kun je bijvoorbeeld vakken
volgen die je in Nederland niet hebt of studeren aan een topinstelling in jouw vakgebied.
Je leert vraagstukken vanuit een internationale context te benaderen en krijgt een
bredere blik op je vakgebied. Daarnaast is het een unieke kans om een nieuwe taal te
leren.

5. Je beleeft een geweldige ervaring
Je leert veel nieuwe mensen en een andere wereld kennen. Niet als tijdelijke toerist, maar
als inwoner van het land.

Oriënteren 
Begin je zoektocht bij het International Office van de faculteit. Als zij al samenwerken met een 
buitenlandse instelling of een aantal vaste buitenlandse stageplaatsen hebben, scheelt dat een 
boel geregel! Op de website van het International Office vind je per studie een overzicht van de 
overeenkomsten met buitenlandse universiteiten. Als je vragen hebt kun je een afspraak maken. 

Wanneer je een volledige studie in het buitenland wil doen of als jouw eigen instelling geen 
geschikte samenwerkingspartner heeft, moet je zelf op zoek. Op de landenpagina’s van WilWeg 
vind je tips hoe je onderwijsinstellingen in verschillende landen kunt vinden.  

Een goed alternatief voor een meer kortstondig buitenlandverblijf is het volgen van een zomer of 
wintercursus.  

https://www.wilweg.nl/landen
https://www.ru.nl/io/student/studie-stage-buitenland/orienteren/orienteren/zomer-wintercursussen/
https://www.ru.nl/io/student/studie-stage-buitenland/orienteren/orienteren/zomer-wintercursussen/
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Beurzen 
Er zijn veel verschillende beurzen waar je als student gebruik van kunt maken, zoals bijvoorbeeld 
de Erasmus+ beurs, Holland Scholarship, VSBfonds Beurs en congressubsidie. Meer informatie 
over de beurzen en een handige tool om uit te vinden welke beurs voor jouw specifieke situatie 
geschikt is, vind je op deze website of kijk op Beursopener.  

Radboud Go Abroad Week 
Tijdens deze week kun je bij verschillende activiteiten terecht voor inspiratie en informatie over 
de vele mogelijkheden die er zijn voor een studie- of stageperiode in het buitenland. Kijk hier 
naar de presentaties van de vorige editie.  

Taal leren 
Wees goed voorbereid op je verblijf en zorg dat je de taal van een land goed genoeg spreekt om 
je te kunnen redden. Volg bijvoorbeeld een taalcursus bij Radboud In’to Languages.  

https://www.ru.nl/io/student/studie-stage-buitenland/beurzen/
http://www.beursopener.nl/
https://www.ru.nl/io/student/radboud-go-abroad-week/radboud-go-abroad-week-12-16-oktober-2020/
https://www.ru.nl/radboudintolanguages/aanbod/studenten/
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