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GLOBAL PROFESSIONALISM

• Internationalisering @home

• Study abroad (minor)

• Honours programma’s

School of Journalism - International Desk
Carien Touwen (international officer)
Elvira van Noort (assitant international officer)
Barbara Geers (back office)



BOVENBOUW

MINOR-SEMESTER

(study-abrod, minoren)

‘profileringsruimte’

PRAKTIJK-SEMESTER

(stages, freelances)

SPECIALISATIE-SEMESTER SPECIALISATIE-AFSTUDEREN

(eind van je studie)



REGULIER PROGRAMMA

SPECIALISATIE – SEMESTER

• Internationale verslaggeving

• Buitenlandse veldbezoeken

• Engelstalige literatuur en 
productie

PRAKTIJK – SEMESTER

• Buitenlandse stage

• Meelopen met 
correspondenten

• Internationale 
opdrachtgevers

Onderwerpen voor AFSTUDEREN kunnen ook internationaal zijn



MINOR-SEMESTER INTERNATIONAAL @HOME

CAMPUS DOC - INTERNATIONAL

• 30 EC, semester 1

• Minor aanmelding (april)

• Internationale groep

• Engelstalig

• Onderdeel van Campus Doc
(semester 2) www.campusdoc.net

• minorpagina op Husite

• Brian Maston (coördinator)

EUROPE IN THE WORLD (4)

• 30 EC: Profilering +30 EC Afstuderen

• Vast HU-honoursprogramma

• Internationale groep

• Engelstalig

• Utrecht (NL) + Aarhus (DK)

• Netwerk van alumni (>28jaar)

• Erasmus beurs

• www.europeintheworld.com

• cursuspagina op Sharepoint.

http://www.europeintheworld.com/
https://husite.nl/minors/minor-overzicht/campusdoc-english/
http://www.europeintheworld.com/
https://cursussen.sharepoint.hu.nl/FCJ/96/EURWRLD/default.aspx


• Double Degree programma
HU Ba + Aus BA-honours diploma

• 30 EC: Profilering + 30 EC Honours

• Half jaar extra studietijd

• Engelstalig

• Australië (Brisbane, Tasmanië)

• Studielening, IvM Mobility Fund

• www.worldrep.eu

AUSTRALIA IN THE WORLD (2)

MINOR-SEMESTER INTERNATIONAAL @HOME          - VERVOLG-

Jr 3 – sem 1 Praktijk Specialisatie

Jr 3 – sem 2 Specialisatie Praktijk

Jr 4 – sem 1 EitW – Utrecht

Jr 4 – sem 2 EitW – Denemarken

PLANNING EUROPE IN THE WORLD

PLANNING AUSTRALIA IN THE WORLD

Jr 3 – sem 1 Praktijk Specialisatie

Jr 3 – sem 2 Specialisatie Praktijk

Jr 4 – sem 1 Afstuderen

Jr 4 – sem 2 Minor

Jr 5 – sem 1 Honours (Aus BA diploma)

http://www.worldrep.eu/


MINOR-SEMESTER INTERNATIONAAL  STUDY ABROAD

• AskHU GoInternational (IvM - Journalistiek), Study Abroad (HU) 

• Wat?           buitenlandse minor (= 30 EC profilering in jaar 3 of 4)

• Waar?         partneruniversiteiten Journalistiek (evt andere opleidingen)

• Kosten?       geen collegegeld, studielening, OV kaart stopzetten ed

• Beurs? Erasmus +  (voor Europese universiteiten)
IvM Mobility Fund (voor buiten Europa)

• Wanneer?   Semester in najaar of voorjaar (check aanbod)
Semester 2: let op met overlap SvJ-onderwijs!

• Kans? aantal plekken per universiteit, populaire bestemmingen,
selectie ogv studiepunten, motivatie

• Deadline?   1 januari - 1 februari 2019.

https://husite.nl/gointernational/
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Study-abroad.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Partner-universities.aspx


BELANGSTELLING?
• HU voorlichting op 22 november: WilWegDag

• 18 december : Inschrijven en selectie (HL15 2.048, 13-14u)

• ga je oriënteren via AskHU (gointernational: study abroad, partner universities,)

• lees verslagen van vorige deelnemers

• check de websites van je favoriete universiteiten

• maak afspraak met je slb-er om je studieplanning te bespreken

• kom naar de volgende voorlichting

• aanmelden van Europe of Australia in the World: vanaf 1 december via Carien Touwen

• aanmelden Campus Doc international via minorinschrijving (april 2019)

• aanmelden van Study Abroad via International Office vanaf 1 januari

en je stuurt een motivatiebrief naar barbara.geers@hu.nl

• Selectie door Journalistiek P + studiepunten + motivatie -> ranking -> voorkeur 

=> Minimaal 50% van te behalen studiepunten, anders niet toelaatbaar

tweedejaars: minimaal 15 EC na semester 1 in jaar 2

derdejaars: minimaal 45 EC na semester 1 in jaar 3

=> Als je geen P hebt: wachtlijst en pas uitwisseling in ‘Spring semester’



INTERNATIONALISERING
School voor Journalistiek, Utrecht
18 december 2018



AANMELDEN VOOR STUDY ABROAD

Nieuwe omgeving partneruniversiteiten

Regels: partneruniversiteit van Journalistiek geeft je rechtstreeks kans op plaatsing

partneruniversiteit van andere opleiding in overleg met Carien Touwen

niet-partneruniversiteit: freemovers regeling (pagina International Office)

Van 1 januari – 1 februari

• aanmelden van Study Abroad via International Office: info nieuwe procedure

• motivatiebrief met korte cv/svo naar barbara.geers@hu.nl

Tip: partneruniversiteit van andere opleiding zet je op de derde plek en je geeft een 

toelichting in je motivatiebrief.

Let op:
• Spaanse universiteiten hebben niet altijd voldoende Engelstalig onderwijs

• Engelstalige universiteiten vereisen vaak een TOEFL/IELTS test voor Engels niveau

• Andere universiteiten accepteren ook verklaring van opleiding:

zie GoInternational pagina van Instituut voor Media

• UK universiteiten hebben vaak een trimester systeem, met name in semester 2 geeft dat 

problemen met overlap (start is al in januari)

https://www.service4mobility.com/HU/MobilitySearchServlet?identifier=UTRECHT24&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=en
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Procedure study abroad.aspx
mailto:barbara.geers@hu.nl


SELECTIE VOOR STUDY ABROAD

Selectie door Journalistiek

P + studiepunten + motivatie -> ranking -> plaatsing op voorkeur 

Voorwaarden: 

• minimaal 50% van te behalen studiepunten, anders niet toelaatbaar

• als je geen P hebt: wachtlijst en pas uitwisseling in ‘Spring semester’

tweedejaars: minimaal 15 EC na semester 1 in jaar 2, 

derdejaars: minimaal 45 EC na semester 1 in jaar 3

Meetmoment eind februari als alle resultaten binnen zijn

Let op: gebruik je motivatiebrief om speciale omstandigheden toe te lichten, wij 

kunnen alleen op Osiris (svo) afgaan om je ranking te bepalen tenzij je 

toelichting geeft bij je svo (aangehouden P, studievertraging, honourssterren).

Selectie -> International Office -> informeert student over plaatsing (eind feb).



…..EN DAN ?

• Ga je verdiepen in je vakkenkeuze en zorg dat je 2x30 EC kiest (reserve)

• Kijk of je een Taaltest moet doen en vraag die op tijd aan

• Kijk of er nog andere eisen zijn, zowel bij de opleiding als het land (visum)

• International Office informeert je over registreren bij partneruniversiteit en 
evt. Erasmus aanvraag

• Examencommissie moet toestemming geven voor je vakken, zorg dat je 
hier op tijd mee begint, ook ExCie heeft tijd nodig.

• Je geeft 1e keus van 30EC op en reserve, zodat je snel kunt schakelen als je 
straks bij de start van je studie op de universiteit je vakken moet vaststellen.

• Buiten Europa kun je een vergoeding aanvragen uit het IvM Mobility Fund.

• Je kunt je OV kaart tijdelijk stopzetten, extra lenen, kamer in onderhuur……



HONOURS INTERNATIONAAL @HOME    :    JAAR 4

EUROPE IN THE WORLD (4)

• 30 EC: Profilering +30 EC Afstuderen

• Vast HU-honoursprogramma

• Internationale groep

• Engelstalig

• Utrecht (NL) + Aarhus (DK)

• Netwerk van alumni (>28jaar)

• Erasmus beurs

• www.europeintheworld.com

• cursuspagina op Sharepoint.

• Double Degree programma
HU Ba + Aus BA-honours diploma

• 30 EC: Profilering + 30 EC Honours

• Half jaar extra studietijd

• Engelstalig

• Australië 
(Brisbane, Tasmanië)

• Studielening,
IvM Mobility Fund

• www.worldrep.eu

AUSTRALIA IN THE WORLD (2)

http://www.europeintheworld.com/
https://cursussen.sharepoint.hu.nl/FCJ/96/EURWRLD/default.aspx
http://www.worldrep.eu/


AANMELDEN
Partneruniversiteiten: DMJX (Aarhus)

Griffith (Brisbane) of UTAS (Hobart, Tasmanie).

Regels: -> studieprogramma voor jaar 3 en 4 integraal maken

Europe in the World                                                 Australia in the World (WorldRep)

• motivatiebrief met cv/svo + studieplanning en referentie (docent of slb-er) naar: 

barbara.geers@hu.nl, vanaf 1 januari tot 1 mei 2019

• voorlopige plaatsing voor de zomervakantie

• volgend studiejaar inschrijven voor study abroad (1 december 2019-1 februari 2020)

• definitieve plaatsing in volgend studiejaar voor 1 mei 2020

voorwaarden: Europe in the World: geen studievertraging in jaar 3

WorldRep: toelating alleen bij 3 jaar behaald

https://www.service4mobility.com/HU/MobilitySearchServlet?identifier=UTRECHT24&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=en
mailto:barbara.geers@hu.nl

