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Study Abroad  
• Study Abroad is geen verplicht onderdeel van je studie. 
• Je kunt tijdens je Major / Minor naar het buitenland gaan. 
• Tijdens studiejaar 3 / 4 kun je naar het buitenland. 
 
Criteria en selectie 
• Propedeuse 
 
Na de inschrijfdeadline van 1 februari bekijkt de opleiding of je aan de criteria voldoet en selecteert je voor een 
partneruniversiteit. De uitslag van deze selectie wordt door het International Office gecorrespondeerd, dit kan een aantal 
weken duren. 
 
Inschrijving 
Let op: de inschrijvingsdeadline voor Study Abroad, oftewel het volgen van een minor bij een buitenlandse onderwijsinstelling, 
verstrijkt eerder dan de reguliere minor inschrijving. 
 
Inschrijven voor Study Abroad voor collegejaar 2017-2018 moet via SharePoint www.io.hu.nl. Volg de aanmeldprocedure 
zoals te vinden onder het tabje ‘Study Abroad’ en dan ‘Application and Selection Procedure’. Inschrijven kan tussen 1 
december 2017 en 1 februari 2018. 
 
Belangrijk: Als je de inschrijvingsdeadline van 1 februari mist is de kans erg klein dat je kan studeren in het buitenland. Heb 
je je na de deadline ingeschreven en toch toestemming gekregen om te gaan? Realiseer je dan dat je automatisch op een 
wachtlijst komt voor de Erasmusbeurs voor studie.  
 
 
Internship Abroad 
• Stage in het buitenland is geen verplicht onderdeel van de opleiding. 
• Je kunt tijdens je Major / Minor stage in het buitenland lopen. 
• Tijdens studiejaar 3 / 4 kun je stage in het buitenland lopen. 
 
Je moet zelf een geschikte stageplaats zoeken die aan de opleidingseisen voldoet. Neem voor advies contact op met het 
praktijkbureau van je faculteit of met je stagecoördinator. Voor eventuele tips of informatie over beurzen kun je contact 
opnemen met het International Office. Kijk voor meer informatie op www.io.hu.nl onder ‘Internship Abroad’. 
 
 
 
Contactgegevens 
Zie ook de SharePoint site van het International Office voor meer informatie: www.io.hu.nl. 
 
Contactpersoon Study Abroad  
Naam: Marisa van de Mortel 
E-mail: marisa.vandemortel@hu.nl 
Telefoonnummer: 088 – 481 5692/ 06 3876 3971 
Website: https://husite.nl/gointernational/instituut-voor-
paramedische-studies/huidtherapie/ 
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