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Studeren in het buitenland is een opwindende en zeer lonende, maar
vaak ook uitdagende ervaring, en een ervaring die je de rest van je leven
bijblijft. De ervaringen en vaardigheden die in het buitenland zijn
ontwikkeld, bevorderen de academische en persoonlijke ontwikkeling, het
culturele en sociale bewustzijn, bieden een basis voor verdere studie en
verbeteren de loopbaanperspectieven

Source: UCL, school of  European Languages, Culture and Society
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Deze powerpoint presentatie zal beschikbaar zijn op:
www.ru.nl/ioss

Contactpersonen van het International Office Social Sciences (IOSS)

Julia Pick: Psychologie
Miranda Smeeman: PWO & Sociologie

Patrick Beckers: AI, CAOS & CW 
e-mail: ioss@ru.nl

MM 01.040
Afspraken via deze link

http://www.ru.nl/ioss
https://cloud.reflexappointment.nl/appointment/RadboudFSW/nl-NL/start?spx.StartPageIndex=2&ftr.5.FacilityFilter.DefaultValue=49492&ftr.6.ActivityFilter.DefaultValue=7001
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Voor opleidings gerelateerde vragen neem contact op met je mobility coordinator

• AI: Paul Hömke (planning & restricted electives) 

• Communicatiewetenschap: Carlo Hagemann 

• CAOS: Eefje Derix

• Psychologie: Julia Pick

• Pedagogische Wetenschappen: Elske Gros (nu tijdelijk Eljan Smeets)

• Sociologie: Marijn van Klingeren or Peter van Oorschot

mailto:p.homke@psych.ru.nl
mailto:c.hagemann@maw.ru.nl
mailto:eefje.derix@ru.nl
mailto:ioss@ru.nl
mailto:%20elske.gros@ru.nl
mailto:eljan.smeets@ru.nl
mailto:marijn.vanklingeren@ru.nl
mailto:peter.vanoorschot@ru.nl
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• Redenen om naar het buitenland te gaan
• Wanneer ?
• Mogelijke bestemmingen en zaken om rekening mee te houden
• Populaire universiteiten
• Registratie in Osiris
• Motivatiebrief: hoe schrijf je ‘m NIET
• Do's and don’ts van de motivatiebrief
• De selectieprocedure
• De aankondiging en het vervolgproces
• Financiële zaken
• UK na Brexit
• Zaken om over na te denken
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Go Global!

• Je hoeft geen collegegeld in het buitenland te betalen, dus studeren als uitwisselingsstudent is relatief goedkoop

• Je krijgt een nieuwe kijk op de wereld en gaat je thuisland beter waarderen

• Je krijgt financiële steun om naar het buitenland te gaan (beurs)

• Must-have op je CV

• Je maakt internationale vrienden voor het leven (zorg dat je meedoet aan de intro!)

• Het is mogelijk om naar het buitenland te gaan en toch je bachelor in 3 jaar af te ronden

• Het is leuk: de studenten van vorig jaar beoordeelden hun verblijf in het buitenland met een 8,2 gemiddeld

• Het is nu of nooit (?)

• Het is zeker uitdagender, spannender en avontuurlijker dan thuisblijven
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Wanneer naar het buitenland?

Voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat je op uitwisseling mag:

AI: B1 and B2 afgerond, of met toestemming van de examencommissie. Neem altijd contact op met 
studieadviseur Paul Hömke om een studieplanning te maken.

CAOS: Exchange alleen mogelijk in B3 of later. Studenten moeten voor een planning contact opnemen
met de studieadviseur, die adviseert op basis van de studievoortgang.

Communicatiewetenschap: Alle verplichte vakken van B1 en B2 afgerond, of met toestemming van de 
opleiding.

PWO: Alle verplichte vakken van B1 en B2 afgerond, of met toestemming van de opleiding.

Psychology: B1+B2 (=119 EC) afgerond voordat je naar het buitenland gaat.

Sociologie: Exchange alleen mogelijk in B3 of later. Geen aanvullende voorwaarden.
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Wanneer naar het buitenland? 

BACHELOR
`
De meeste bacheloropleidingen hebben een ‘mobility window’: een periode waarin het mogelijk is om zonder studievertraging naar het buitenland te 
gaan.

Er is geen Mobility window voor psychologie studenten die de Gezondheidszorgmaster willen gaan doen, net als voor PWPO en ALPO. Je kunt dus
niet naar het buitenland zonder dat je studievertraging oploopt. ALPO studenten kunnen wel een stage in het buitenland doen. Meer informatie krijg je 
via je studieadviseur

Mobility window 
AI: eerste semester van het 3e jaar. Ga je liever in het tweede semester en begint het semester in het buitenland voor februari, check dan goed de 
haalbaarheid bij je studieadviseur.
CAOS: eerste semester van het 3e jaar
Mobility window van alle andere Bachelor programma’s (incl. psychologie): het tweede semester van het 3e jaar. (volledig semester, ook voor
PWO)

Als je je Bachelor in 4 jaar doet, is het misschien beter om in een ander semester te gaan. Bepaal samen met de opleidingscoördinator/studieadvieur
welk semester in dat geval het beste bij je past.
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Wanneer naar het buitenland?

MASTER

De AI-master heeft een ‘mobility window’ van 3 maanden in het eerste semester van het 2e jaar. Maar je gaat op 
exchange voor een volledig semester. Dit levert je een studievertraging op van maximaal 3 maanden. Dit kun je 
voorkomen door een stage van 15 EC te vinden bij of in de buurt van de gastuniversiteit. Studieadviseur Johanna 
Glimmerveen kan je hier meer over vertellen.

De andere master programma’s hebben geen ‘mobility window’. Het is altijd mogelijk om naar het buitenland te gaan
gedurende je master, voor een stage of om onderzoek te doen voor je scriptie. Je kunt dan ook kiezen voor extra vakken
in het buitenland.

mailto:johanna.glimmerveen@ru.nl
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Extra info kun je vinden op: www.ru.nl/ioss

tab: Outgoing Students

http://www.ru.nl/ioss
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Lijst van universiteiten buiten Europe
(aanmelddeadline 31 Januari)

Lijst van UK universiteiten
(Aanmelddeadline 28 februari)

Lijst van Europese universiteiten
(EU + Noorwegen, Zwitzerland en Turkije

aanmelddeadline 28 februari)

http://www.ru.nl/ioss/exchange-out/overview-partner-universities-outside-europe/
https://www.ru.nl/ioss/outgoing-students/overview-uk-partner-universities/
http://www.ru.nl/ioss/exchange-out/overview-erasmus-contracts/
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For this university, there is limited chance of selection
Normaal gesproken zijn er meer kandidaten voor deze universiteiten dan beschikbare
plekken. Een aantal studenten die dit als hun 1e keuze hebben opgegeven zullen niet
worden geselecteerd. Het heeft dus geen zin om deze universiteiten als je 2e, 3e of 4e 
keuze op te geven

RBP 4: 
4 plaatsen beschikbaar voor alle RU-faculteiten. Dat betekent meer concurrentie voor een 
plek aan die universiteit, maar ook dat je kunt kiezen uit elke faculteit van die gastuniversiteit

JFA 4: 
4 plaatsen beschikbaar voor meerdere RU-faculteiten. Die faculteiten staan vermeld. Je kunt 
ervoor kiezen om cursussen te volgen aan vergelijkbare faculteiten van de gastuniversiteit

SSC 4: 
4 plaatsen voor Sociale Wetenschappen. De minste concurrentie en je studeert 
hoogstwaarschijnlijk Sociale Wetenschappen aan de gastuniversiteit.

GPA 6.6:
De gastuniversiteit accepteert alleen studenten met een gemiddeld RU-cijfer van 6,6 of 
hoger. Gebruik je huidige GPA om te beslissen of dit een goede universiteit voor jou is.
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Belangrijk:

• Als je op de naam van de Universiteit klikt, kom je op de homepage, de international office pagina of de lijst met 
beschikbare vakken van de universiteit

• Over het algemeen bieden Zuid-Amerikaanse universiteiten geen vakken in het Engels aan. Je hebt een goede
beheersing van het Spaans of Portugees nodig om daar te studeren. Het duurt ongeveer 1,5 jaar om een passend
niveau te bereiken.

• Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Noorwegen en de VS zijn dure bestemmingen.

• In tegenstelling tot wat je zou verwachten is Japan best betaalbaar..

• Houd er rekening mee dat je extra kosten hebt bij het kiezen van een bestemming buiten Europa. Je hebt
waarschijnlijk vaccinaties en een visum nodig.
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• Alle Erasmus+ contracten zijn gekoppeld aan een studieprogramma 
(bijvoorbeeld Sociologie). Studenten van die opleiding hebben 
voorrang op andere studenten. Er is geen Gender-programma, dus 
voor die contracten heeft iedereen dezelfde kans om geselecteerd te 
worden.

• Als je uitwisseling gebaseerd is op een contract van Sociologie, moet 
je cursussen sociologie in het buitenland volgen. Is het gebaseerd op 
Psychologie, dan zul je psychologiecursussen moeten volgen, etc. 
Wil je vakken van andere opleidingen volgen? Neem contact op 
met het International Office van de HOST University van je voorkeur 
om te vragen of dat mogelijk is. Vermeld dit in je motivatiebrief.

• B1 ES of B1 EN of B1 BASQUE. Je hoeft niet al deze talen te 
spreken, maar controleer altijd of er voldoende interessante vakken 
beschikbaar zijn in een taal die je spreekt.
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• Check altijd of er genoeg interessante vakken zijn in de de taal die je spreekt. 

 Erasmus richtlijnen verplichten dat alle exchange vakken een Engelse titel hebben, ook al wordt het vak in 
het Spaans, Frans, Fins, etc. gegeven.

 Controleer dus ALTIJD in welke taal het vak wordt gegeven als je een lijst in het Engels vindt!

• Controleer altijd of de cursus die je wilt volgen openstaat voor exchange-students. Neem bij twijfel contact op 
met het International Office van de universiteit in het buitenland.

• Over het algemeen zijn er meer Engelstalige masteropleidingen dan Engelstalige bacheloropleidingen. Als je 
geïnteresseerd bent in mastervakken, neem dan altijd contact op met het International Office van de 
buitenlandse universiteit om toestemming te vragen om deze te volgen.
 Vermeld deze toestemming in je motivatiebrief

• Zodra je jouw plek hebt toegewezen gekregen, verwachten wij ook dat je gaat

 Koudwatervrees of een nieuwe vriend/vriendin zijn geen geldige redenen om je exchange te annuleren!!

 (Psychologie) “Ik heb besloten de master Gezondheidszorgpsychologie te gaan doen, dus ik kan niet meer 
op uitwisseling” is ook geen geldige reden. Als je overweegt om deze master te gaan doen, meld je dan 
pas aan NA de deadline.
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Europa

Taalniveaus Van CEFR A1, A2, B1, B2, C1, C2 A1 is beginners niveau, C2 is het niveau van native/near native 
speaker.

Master vakken De meeste cursussen in het Engels zijn op masterniveau. Als bachelorstudent kun je normaal 
gesproken geen mastervakken kiezen. Sommige universiteiten accepteren echter wel 
bachelorstudenten voor masteropleidingen. Neem contact op met het International Office van de 
universiteit in het buitenland om te vragen of mastercursussen mogelijk zijn.

Spanje / Frankrijk Deze landen bieden vaak geen of weinig vakken in het Engels aan. Je hebt een goede beheersing 
van Spaans/Frans nodig om hier te studeren.
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Europe

 Je gaat naar het buitenland als exchange student, niet als international student. Informatie voor 
international students is mogelijk niet relevant voor jou.

 Als je naar een Engelssprekend land gaat: mogelijk staan niet alle modules/cursussen open voor exchange 
students. Check altijd de exchange guide.

 Het vinden van vakken is vaak een beetje een uitdaging

• Probeer als eerste de link op onze contracten pagina. Als het hiermee niet lukt, dan:

• Voor Niet-Europese bestemmingen: download de Fact Sheet vanuit de Holland Scholarship pagina
door te klikken op de naam van de universiteit

• Probeer te googlen <name of university> + exchange courses
 UK and Ireland: <name of university> + exchange modules

• Neem contact op met het International Office van de buitenlandse universiteit en vraag naar hun
exchange courses.

https://www.ru.nl/radboudinternational/english/students/outgoing-exchange/grants/holland-scholarship/
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Kijk voor inspiratie en meer info over universiteiten in het 
buitenland de ervaringen van andere RU-studenten.

Als je maar een paar rapporten vindt, probeer dan te zoeken op Faculteit. Zoeken op land geeft niet altijd alle ervaringen weer. 

https://fmfe03.hosting.ru.nl/fmi/webd/WebUitgaandeStudentVerslag?homeurl=https%3A%2F%2Fwww.ru.nl%2Fio%2Fenglish%2Fstudents%2Foutgoing-exchange%2Fbefore-your%2F
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For this university, there is limited chance of selection

Verschillende universiteiten zijn erg populair en hebben meer kandidaten dan 
beschikbare plaatsen. Dit betekent dat een deel van de studenten die deze 
universiteit als eerste keuze hebben, niet voor deze universiteit worden 
geselecteerd

Dit betekent ook dat je geen kans maakt om geselecteerd te worden voor deze 
universiteit als het je 2e, 3e of 4e keuze is. Kies dus zorgvuldig.

Populaire universiteiten hebben de opmerking ‘For this university, there is limited 
chance of selection’ in onze overzichten met partneruniversiteiten. Dit is uiteraard 
gebaseerd op vorig jaar en dit jaar kunnen dat weer andere universiteiten zijn.
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Deadlines aanmelding

Deadline aanmelding bestemmingen buiten Europa 
(incl. Rusland)
31 Januari 2023

Deadline registration Erasmus bestemmingen
(EU + Noorwegen, Zwitzerland, Turkije en UK) 

28 Februari 2023

Rond 20 Februari zul je horen of je bent geselecteerd voor een uitwisseling buiten Europa; zo niet, kun je je
nog steeds aanmelden voor een uitwisseling binnen Europa.

Mijn favoriete universiteiten zijn een mix van Europese en niet-Europese universiteiten. 
Welke deadline moet ik hanteren?

1. Je eerste keuze is een universiteit buiten Europa: je deadline is 31 januari. Vermeld geen Europese/UK-universiteiten in je 
aanvraag. Als je maar 1 niet-Europese universiteit hebt, vermeld dan duidelijk in je motivatie dat je andere keuzes 
Europese/UK-bestemmingen zijn. Je kunt ‘freemover’ als je tweede keuze gebruiken. ‘Freemover’ is te vinden onder 
Nederland.

2. Je eerste keuze is een Europese/UK-universiteit. Je deadline is 28 februari. Je kunt ook niet-Europese bestemmingen 
vermelden in je aanvraag. Vraag ons eerst of die nog beschikbaar zijn.
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Hoe aan te melden

Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je je inschrijven in Osiris voor een uitwisseling: ga naar 'Buitenland' of ‘Stay Abroad' en 
klik op 'Nieuwe aanvraag' om de registratie te starten.

• Je moet 2 – 4 universiteiten selecteren waar je naartoe wilt. Als er maar 1 universiteit is waar je naartoe wilt, kun je freemover
als tweede keuze kiezen. In tegenstelling tot geruchten, vergroot het kiezen van slechts 1 universiteit je kansen om 
geselecteerd te worden niet.

• Kies bij ‘opleiding’ altijd je huidige opleiding, b.v. B Psychologie. Ook als je de uitwisseling wilt doen op een contract van 
een andere opleiding of wanneer je volgend jaar in je master zit.

• Selecteer nooit B AP-programma's. We kunnen jouw aanmelding dan niet zien en je zult dan ook niet worden 
geselecteerd.

Zorg ervoor dat de universiteiten die je kiest voldoende interessante cursussen aanbieden in een taal die je spreekt.

 Vertrouw hierbij niet op geruchten

 Ga er niet vanuit dat vakken met Engelse namen ook in het Engels gegeven worden

 Controleer dit altijd zelf
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Hoe je GEEN motivatiebrief moet schrijven

1.
Het idee om naar het buitenland te gaan lijkt mij fantastisch! . Ik zie mezelf al op een Spaans terras Sangria 
drinken!!! Het zou super chill zijn om in Sevilla te studeren, want het is een heel gezellige stad met prachtige 
architectuur. En ik zou graag flamencolessen nemen als ik daar ben. Wat een hartstochtelijke dans!! Ik zou 
natuurlijk ook heel graag Spaanse les willen nemen, want ik kan nu alleen maar ¡Buenos días! Haha. Ik heb nu 
al zin en kan niet wachten om erbij te zijn: zon, zee en tapas. Alleen al door eraan te denken word ik blij en ik 
kan niet wachten om in het vliegtuig te stappen. Ik hoop dat ik geselecteerd word voor Sevilla, dat zou echt 
geweldig zijn, maar een andere Spaanse stad vind ik ook prima.
2.
G’day mate.
Ever since I was a little girl I’ve had a fascination for Australia, so studying there would be a dream come true. I 
am very insecure about my English and studying in Australia will surely be a confidence boost. I still live with my 
parents and I think that studying in Australia will be very good for my personal development and independence, 

as I will have to stand on my own feet for the first time. Therefore I would like to study at University of Sydney. 
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Do’s and don’t voor je motivatiebrief

DO: 

1. Geef ons een goede reden om jou voor deze universiteit te kiezen als er meer kandidaten dan plaatsen zijn. We willen zien 
dat je je huiswerk hebt gedaan en weet wat de universiteit te bieden heeft. Laat ons weten waarom deze universiteit een 
toegevoegde waarde voor jou heeft

2. Je motivatie moet vooral academisch zijn, maar geef er een persoonlijke draai aan. Bijvoorbeeld: een Finse studente werd 
in Finland ‘dat lange meisje’ genoemd (ze was 1.80m) en daarom wilde ze studeren in een land met lange mensen, zodat 
ze kon opgaan in het land.

3. Houd het kort, maximaal 350 woorden. Ja, dit is genoeg om een briljante motivatiebrief te schrijven

4. Houd er rekening mee dat we in zeer korte tijd meer dan 200 aanvragen moeten verwerken. Probeer onze aandacht vast te 
houden in je brief

DON’T:

1. Gebruik geen clichés zoals:
 Ik wil uit mijn comfortzone stappen
 I want to go to an English speaking country to improve my English / because I only speak English.

2. Maak geen opsommingslijst van alle vakken die je wilt volgen
3. Wij weten wie je bent, dus verspil geen deel van je 350 woorden om je voor te stellen.
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• Zet bovenaan je motivatiebrief: je studentnummer – motivatiebrief naam Universiteit (eerste keuze) 
bijvoorbeeld S123456 – Motivatiebrief Universiteit van Trento

• Sla het document ook op onder deze naam

• VERMELD NIET JE NAAM OF GESLACHT/GENDER IN JE BRIEF. Dit om vooringenomenheid te 
minimaliseren

• Deze motivatiebrief is alleen voor intern gebruik. 

• Je kunt in het Nederlands, Duits of Engels schrijven. Gebruik je moedertaal. Ja, we begrijpen Duits, maar 
gebruik geen Gestelztes Deutsch.

• Max. 350 woorden. Dit is een strikte eis, geen richtlijn!

• Leg de nadruk op je eerste keuze en benoem kort waarom je blij zou zijn met je tweede en derde keuze.

• Zorg voor correcte spelling en grammatica. Een brief met fouten maakt geen goede eerste indruk.
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Belangrijke punten

• De inschrijving is niet vrijblijvend. Wanneer je plek toegewezen krijgt, betekent dit dat er ook 
verwacht wordt dat je gaat. 'Ik ben van gedachten veranderd' is geen geldige reden om niet te gaan.

• Twijfel je nog of je moet gaan? Schrijf je dan niet in. Niet alle plaatsen zullen worden gebruikt, dus ook 
na de deadline zullen er genoeg interessante plaatsen beschikbaar zijn om naar toe te gaan.

• Neem de taaleisen serieus. Het is moeilijk om je credits te krijgen als je niveau niet hoog genoeg is. 
Sevilla en verschillende Franse universiteiten eisen al een officieel taalcertificaat dat je taalniveau 
aantoont en steeds meer universiteiten zullen hetzelfde doen.

• De Erasmus+-contracten hebben gevolgen voor de beschikbare vakken – doorgaans moet je 50% 
vakken van het programma van het contract volgen (soms zelfs 100%).

• We verwachten dat je je voor minimaal 18 EC in het buitenland inschrijft, ook als je al genoeg 
studiepunten hebt om je diploma te halen.
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De selectie

• Als het aantal studenten dat naar een universiteit wil ≤ aantal beschikbare plekken aan een universiteit, dan wordt iedereen voor 
die universiteit geselecteerd.

• Als het aantal studenten dat naar een universiteit wil > aantal beschikbare plekken, dan wordt de motivatie gebruikt voor de 
selectie. Indien er meer studenten zijn met een even goede motivatie dan beschikbare plekken, worden de studenten met de 
hogere gemiddelde cijfers geselecteerd.

• We kijken eerst of je naar je eerste keuze kunt gaan. Zo niet, dan wordt je ‘in de wacht gezet’ totdat alle eerste keuzes zijn 
geselecteerd. Daarna kijken we of je naar je tweede plek kunt. Jouw tweede keuze kan de eerste keuze van iemand anders zijn, 
dus als je tweede keuze vol is, wordt je weer ‘in de wacht gezet’ en kijken we later of er nog plaatsen zijn bij jouw derde keuze (en 
zo verder).

• Het oneerlijke gevolg van deze selectie is dat sommige studenten met een hele slechte motivatiebrief toch naar hun eerste keuze 
kunnen gaan, terwijl studenten met goede motivatiebrieven geselecteerd kunnen worden voor hun derde of vierde keuze of 
misschien helemaal niet zullen worden geselecteerd. Onthoud dit als je naar populaire bestemmingen wilt gaan. Denk niet dat je 
hebt gefaald of dat je een slechte motivatiebrief hebt geschreven als je niet voor je eerste keuze wordt gekozen.

• Selectie studeren buiten Europa
▪ SCC contracten: IOSS doet de selectie. 
▪ RBP en JFA contracten: IOSS kiest een top-3 en stuurt deze door naar het centrale IO. Het centrale IO neemt de beslissing.

• Erasmus selectie:
▪ IOSS doet de selectie. 
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Berichtgeving en vervolgstappen

Berichtgeving plaatsing

Rond 20 februari hoor je of je op een Universiteit buiten Europa wordt geplaatst.
Uiterlijk 1 mei hoor je of je wordt geplaatst op een Erasmus Universiteit.

En dan?

In April en Mei worden alle studenten die in het eerste semester op uitwisseling gaan en de meeste
studenten die naar een Universiteit buiten Europa gaan genomineerd bij deze universiteiten.

De overige studenten zullen tussen September en December worden genomineerd bij de universiteiten.

Nadat je bent genomineerd zal de universiteit je informatie sturen over:
• De universiteit en de stad
• Hun applicationprocedure
• Vakken die je kunt kiezen
• Huisvesting: de meeste universiteiten bieden huisvesting aan of helpen je bij het vinden van een kamer
• Visum procedures (niet voor Erasmus-bestemmingen)
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Financiële zaken

Erasmus+ beurs per maand: 

€ 240
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, 

Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, North 
Macedonia, Turkey, Serbia,

€ 300
Austria, Belgium, Germany, France, Italy, Greece, Spain, 

Cyprus, Malta, Portugal

€ 360
Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Sweden, 

United Kingdom, Liechtenstein, Norway

Holland Scholarship 
Voor geslecteerde partner universiteiten buiten

Europa

€ 1250 eenmalig

Meer informatie

More info 

Individuele Reissubsidie
Als Erasmus+ en Holland Scholarship niet mogelijk

is

Binnen Europe krijg je € 200,- per maand met een
maximum van 4 maanden

Voor landen buiten Europa krijg je € 300,- per 
maand met een maximum van 4 maanden

Studiefinanciering / Bafög / Study grant from your home country

Restitutie OV-studentenkaart: ongeveer 100 euro per maand

Onderverhuur kamer. Afdeling Housing van het Centrale International Office kan je hiermee helpen

https://www.ru.nl/io/student/studie-stage-buitenland/beurzen/holland-scholarship/
https://www.ru.nl/io/english/students/outgoing-exchange/grants/holland-scholarship/
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Important points

• Je hoeft geen collegegeld te betalen aan de buitenlandse universiteit. Omdat je ingeschreven 
moet staan als student van de RU, moet je tijdens je verblijf in het buitenland collegegeld betalen.

• Normaal gesproken heb je geen taalcertificaat zoals TOEFL of IELTS nodig. We kunnen je een 
verklaring geven dat je Engels goed genoeg is voor academische doeleinden. Bijna alle 
universiteiten accepteren deze verklaring. 

• De meeste universiteiten organiseren een introductie. Doe zeker mee, want je leert snel nieuwe 
mensen, de universiteit en de stad kennen.

• De meeste universiteiten bieden huisvesting aan en zo niet: een kamer vinden in het buitenland is 
niet makkelijker dan hier in NL.

• In verschillende landen beginnen semesters eerder dan hier, dus het kan zijn dat je voor de 
tentamenperiode aan de Radboud Universiteit moet vertrekken. Voor alle verplichte vakken 
vinden we een oplossing. Wees flexibel, want dit examen kan afwijken van het examen hier in 
Nijmegen.
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January exams

Controleer de academische kalender van de universiteit waar je naartoe wilt voor de semesterdata.

In Australië, Canada, Cyprus, Finland, Hong Kong, Noorwegen, Spanje en de UK kunnen semesters 
(en misschien ook andere landen) eerder beginnen dan hier, waardoor het mogelijk is dat je moet 
vertrekken voordat de tentamenperiode aan de Radboud Universiteit is afgelopen

Voor alle verplichte vakken zullen we ons best doen om een oplossing te vinden.

We zullen proberen het tentamen naar het buitenland te sturen, zodat je dit op dezelfde dag kunt 
doen als hier in NL. Dit is echter niet altijd mogelijk vanwege tijdsverschillen of omdat de universiteit 
in het buitenland deze service niet aanbiedt. Dan moet je de tentamens hier in NL doen nadat je 
terug bent van je uitwisseling, dus in juni of juli.

Universiteiten die geen RU-examens in het buitenland organiseren:
Universiteit van Glasgow
Universiteit van Limerick
Universiteit Paul-Valery (Montpellier)
Universiteit van Bergen organiseert alleen examens in de ochtend. 
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UK after Brexit

• Ondanks het feit dat de UK stopte met deelname aan het Erasmus-
programma, ontvangen studenten nog steeds een Erasmus+-beurs van 
12 euro per dag met een maximum van 100 dagen.

• Als je langer dan een half jaar blijft, heb je een visum voor de UK nodig. 
Als je voor/na je uitwisselingssemester wilt reizen en je blijft langer dan 
een half jaar, dan is het goedkoper om tussendoor terug naar huis te 
komen dan om een visum aan te vragen.

• Meest actuele informatie over beurzen en visa voor UK in Nederlands en 
English.

https://www.ru.nl/io/student/studie-stage-buitenland/brexit-uitwisseling-verenigd-koninkrijk/
https://www.ru.nl/io/english/students/outgoing-exchange/brexit-exchange-united-kingdom/
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Vragen?  
Succes met het vinden van een mooie bestemming en met het schrijven 

van je motivatiebrief.


	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Wanneer naar het buitenland?
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Wanneer naar het buitenland? 
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Wanneer naar het buitenland?
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024��
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Belangrijk:
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024��
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Europa
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Europe
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�For this university, there is limited chance of selection
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Deadlines aanmelding
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Hoe aan te melden
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Hoe je GEEN motivatiebrief moet schrijven
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Do’s and don’t voor je motivatiebrief
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Belangrijke punten
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�De selectie
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Berichtgeving en vervolgstappen
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Financiële zaken
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�Important points
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�January exams
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024�UK after Brexit�
	Inschrijven voor studie buitenland 2023/2024

