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 Als invulling van profiler ingsruimte /minor(30 EC)

 Profiler ingsruimte normaal in jaar  4 (per iode a en b)

 Profiler ingsruimte ruilen dan jaar  3 (eerst minor  dan stage)

 Eerst studeren in buitenland en dan stage is soms beter !!!! Sommige par tners pas in feb klaar , begin okt eind sep stage begin t maar t

 Studiepunten erkend door  HU

 International Office HU (via SharePoint)

 HBO-rechten en SJD bouwt netwerk op: nu 18 par tners

◦ Murcia (Spanje) 2

◦ Huelva (Spanje) 2

◦ Barcelona (Spanje) 2

◦ A Coruña (Spanje) 2

◦ Krakow (Polen) 2

◦ Heidelberg (Duitsland) 2

◦ Berlijn (Duitsland) 2/1
Turku (Finland) 1

◦ Antwerpen (België) 2/2
Istanbul (Turkije)2

◦ Izmir (Turkije) 2
Las Cruces (USA)1

◦ Perth (Australië) 1
Cardiff (Groot Brittannië) 2

◦ Manchester (Groot Brittannië) 1  
Debrecen (Hongarije) 2
Parijs (Frankrijk) 2

◦ Aarhus (Denemarken) 2

◦ Lund (Zweden) 1

◦ Kalmar (Zweden) 2

 Aanmelden bij Int. Office HU vóór  1-2-2019 via online aplication form!! online application form in Mobility-Online . 

 https://www.service4mobility.com/HU/BewerbungServlet?match=d0e041933713c656166adee2d5c15a9e7aa6374741876b76e05abc4fed9f4ca24fdb935dc78f5ef3be0df85bd93
a6fec5625b695e2ebc84981dcee1dff99a8bda5b922fbef17c2c6d12b7f0f0d955c01fa40536731650a40fa63e1ed9eb166657039e87a4f996c1c37bd9c9f091691ed721baff3133ebe
a1e8adead7e3826be36d7c2d475c948ce75e0f6bc63d7e495f192ed0323c998ecbaf864f0164f7a387cfdab19a54b99e4676ad763a282cede4348ee87f57a bbec68168eaa27cfe21ef
347c385f62c52b3a

 Je kan  altijd terug tr ekken (omgekeerd zeer  lastig of niet mogelijk)

https://www.service4mobility.com/HU/BewerbungServlet?identifier=UTRECHT24&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=exch&sprache=en


 Jaar drie of vier (normaal sept tot jan)

 Minor is studie buitenland

 Ects studiepunten buitenland is minor

 Soms moet in jaar 3 (niet in op stage)

 Soms handiger voor sommige partner jaar 3

 Jaar 2 inschrijven twee keer mee 
loten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



 BIJ TWIJFEL INSCHRIJVEN 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BIJ TWIJFEL INSCHRIJVEN 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 VOOR 1 FEB 2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Inschrijving kan vanaf 1jan



 Via HU ander faculteit of studierichting

 Niet juridisch

 Voorrang eigen studenten van faculteit

 Vaak niet interessant voor HBO-r, soms voor 
sjd (social work)



 Juridische vakken Engels en Duits (zeer 
uitgebreide keuze)

 Kosten zeer laag

 Een van de mooiste steden Europa

 Top universiteit



 Juridische en sociale wetenschappen 
(sociologie, psychologie) in het Spaans en 
Engels mogelijk

 Beperkte mate vakken juridisch in het Engels 

 Kosten laag

http://www.ucam.edu/
http://www.ucam.edu/


 Juridische, economische en sociale 
wetenschappen (sociologie, psychologie) in 
het Spaans en Engels mogelijk

 Beperkte mate juridische vakken in het Engels

 Kosten laag



 Juridische vakken Engels

 Kosten laag

 España Verde (Galicië) 



 Vakken op het gebied van recht en 
criminologie

 Vakken in Engels en Spaans

 Kosten ongeveer gelijk aan NL (dus veel 
duurder dan andere Spaanse partners)

 Beste universiteit van Spanje 



 Vakken in Engels Duits

 Engels taal: recht, management en 
organisatiekunde, politicologie

 Kosten laag

http://www.htw-berlin.de/
http://www.htw-berlin.de/


 Vakken in Engels/ Duits

 Sociaal bewogen Hogeschool

 Engels taal: social work, health care

 Kosten laag



 Juridische vakken Duits  

 Management, organisatie economie Engels

 Juridische vakken Engels

 Kosten niveau Nederland

 Internationale week

http://www.fh-heidelberg.de/
http://www.fh-heidelberg.de/


 http://www.yeditepe.edu.tr/

 Juridische vakken in Engels en Turks mogelijk

 Kosten relatief laag

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=h7bWc7B4iMRoeM&tbnid=1L3K90lOgC_WKM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.marug.nl/markante-media/ime-2013-instanbul?id%3D8CoV9bP0RLu1donEJllTPg&ei=76sNVMXhNMaN7QaQhYDABQ&bvm=bv.74649129,d.ZGU&psig=AFQjCNFdi9mcAIm5R1RLw2OCIG8iTef7tA&ust=1410268294496592
http://www.yeditepe.edu.tr/


 Juridische vakken Engels

 Kosten relatief laag

 Prestigieuze privé universiteit 



 http://www.murdoch.edu.au/

 Juridische vakken en of sociale 
wetenschappen (criminologie, psychologie, 
sociologie)

 Kosten erg hoog! (Ticket, visa en 
levensonderhoud)

 Niveau Engels C1 (VWO)

http://www.murdoch.edu.au/


 http://www.nmsu.edu/

 Juridische vakken en of sociale 
wetenschappen (criminologie, psychologie, 
sociologie)

 Kosten hoog (ticket, visa)

 Niveau Engels C1

http://www.nmsu.edu/


 Vakken juridische Nederlands

 Engels economie, recht, sociale 
wetenschappen, jeugdcriminologie

 Kosten iets lager dan Nederland

 Aanbeveling neem vakken in Engelse taal!!!



 http://www.unideb.hu/portal/en

 Vakken Juridisch Engels

 Goede universiteit

 Kosten veel lager dan Nederland 
(goedkoopste partner om te studeren)

http://www.unideb.hu/portal/en


 Brexit?????

 http://www.southwales.ac.uk/

 Vakken Juridisch Engels

 Kosten iets hoger dan Nederland

 Onderwijs Pontypridd (voorstad Cardiff)

 Niveau Engelse (C1)



 http://www2.mmu.ac.uk/

 Vakken criminologie/sociale wetenschappen

 Kosten iets hoger dan Nederland

 Niveau Engels   B2

 Brexit???????



http://www2.mmu.ac.uk/


 https://www.inseec.education/study-in-
paris/

 Vakken management, organisatie en 
economie in Engelse taal of Franse taal

 Kosten erg hoog (HUISVESTING)

https://www.inseec.education/study-in-paris/


 Oude top universiteit in Zweden, 
internationale studentenstad

 Heel veel Engelstalig aanbod (weinig 
juridisch)

 Huisvesting is goed te regelen

 Bruisend internationaal studentenleven

 Dichtbij Malmö en Kopenhagen

 Kosten: hoog!

 http://www.lunduniversity.lu.se/

http://www.lunduniversity.lu.se/


 Twee locaties: Kalmar en Vaxjo

 Aan zee

 Kleine bruisende stad

 Veel aanbod

 Kosten zijn hoog

 Veel juridische vakken Vaxjo

https://lnu.se/en/
https://lnu.se/en/
https://lnu.se/en/


 Leukste stad in Denemarken

 Studentenstad

 Campus

 Engelstalig aanbod gericht op social work/ 
social entrepeneurship

 Kosten: iets duurder

 http://en.via.dk/



 Economie, management, organisatiekunde, 
recht (beperkt) in Engels

 Kosten levensonderhoud hoog

http://www.tuas.fi/
http://www.tuas.fi/


 Wellicht nog uitbreiding met nieuwe partners

 Portland heeft voorstel 
samenwerkingscontract ontvangen



 Reguliere stage kan niet in buitenland (hbo-r)!
 Alternatief: buitenlandse stage in 

profileringsruimte/minor
 Juridische stage op HBO-niveau
 15 of 30 EC
 Stageplaats moet worden goedgekeurd door 

examencommissie!!
 Student levert bewijs van HBO-niveau dmv

gemaakte beroepsproducten
 Beoordeling stage door stageorganisatie en of HU
 Zo snel als mogelijk contact opnemen met Bart 

Hoeijmaekers (hbo-r studenten) of Jolien 
companjen (sjd)
Zelf stageplek regelen!



 Kosten levensonderhoud meestal lager of 
gelijk dan NL

 Extra beurs Europa (270, 210 of 150 euro 
Erasmus beurs) 

 Buitenland uitwonende beurs 
studiefinanciering (indien daar nog recht op)

 OV jaar kaart vergoeding

 Aanvullende beurs of lening blijf hetzelfde!!!

 Collegegeld geen extra kosten



 Floor NL 204 Euro beurs

 Floor studeren in buitenland

 + OV jaarkaart 96 euro

 + Erasmus beurs 270 euro

 Totaal Floor 570 euro

 Floor bijna 400 euro extra per maand 



 Floor NL 100 basis Euro 
beurs

 Floor studeren in buitenland

 + OV jaarkaart 96 euro

 + Erasmus beurs 270 euro

 + uitwondende beurs 200 euro

 Totaal Floor 666 euro

 Floor bijna 600 euro extra per maand 



 Prima start voor ster

 Haal meer uit je buitenland ervaring door 
nevenactiviteiten naast je studie in het 
buitenland



 Beste Bart,
 Ik heb het hier zeker naar mijn zin. En ik ben zooooooo

blij dat ik toch alleen ben gegaan. Ik beleef hier de beste 
tijden van mn leven. Ik vroeg me ook af of ik me kon 
aanmelden voor een functie als begeleider voor ESN 
Utrecht en ook buitenlandse studenten kan begeileiden
etc. Ook ga ik hier binnenkort engelse les geven aan 2 
kinderen van een proffesor. Veel Amerikaanse studenten 
en britse studenten doen dit al, en hebben er veel plezier 
van. En ik ben vorige week ook gevraagd vanwege mijn 
ooh zo goede engels . Verder zal ik contact opnemen met 
Merijn, omdat ik zeker in aanmerking voor een Honour-
Ster wil komen.

 Mvg,



 Beste Bart Hoeijmaekers, 


 Het bevalt nog steeds in Krakow! Heb veel leuke mensen 
ontmoet en mijn studie gaat ook prima. Ik kan tot nu toe alle 
tentamens in januari doen, dus dat is fijn. Nu begint het dus 
allemaal wat drukker te worden. Wat betreft het weer, het wordt 
nu inderdaad wat kouder. Het is hier overdag rond het vriespunt 
en 's nachts twee of drie graden kouder. Het gaat alleen nog veel 
kouder worden de komende maanden. 

Bedankt voor het aangeven, ik ga er zeker naar vragen!

Mvg, 



 Beste Bart & Jolien,

 Ik zit nu een maand in Berlijn en het bevalt enorm goed. de 
huisvesting is erg goed geregeld, zo hebben we een ruime kamer 
met eigen keuken en badkamer voor slechts 270 euro per 
maand. Hoewel het ietwat buiten het centrum ligt is alles goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. Gezien veel van de 
internationale studenten ook voor deze huisvesting hebben 
gekozen waren de vrienden snel gemaakt en is er eigenlijk geen 
sprake van heimwee. Ook de keuze in vakken is breed, en wordt 
je goed begeleid door de international office hier als er 
problemen zijn. Daarnaast is het nachtleven in berlijn natuurlijk 
erg goed en is er veel te beleven. Ik verwacht dan ook dat ik mij 
erg goed ga vermaken de komende maanden.

 Vriendelijke groeten,



 Beste heer Hoeijmaekers,


 Het gaat vanuit Istanbul goed. Wij hebben het ontzettend naar ons zin 
met vrienden. Tot zover hebben wij (gelukkig) geen last van heimwee.



 Het niveau is redelijk theoretisch. We zijn het niet gewend, maar dat 
maakt het naar onze mening een uitdaging. Verder kunnen wij niet 
veel zeggen over het niveau, nu wij slechts een paar weken college 
hebben gevolgd. Wij hebben beide een appartement dichtbij de 
universiteit gevonden, wat qua afstand prima te doen.



 Kortom, het gaat goed, we hebben het naar onze zin en kijken zeker nog 
uit naar de tijd dat we hier verblijven.



 Beste Bart en Jolien.

Ik ben ongeveer een maand geleden begonnen aan mijn avontuur in 
Murcia.
Ik heb het super naar mijn zin, totaal geen heimwee ook. Ik zit samen 
met Lisa in een huis. Het huis is super mooi er zit ook een zwembad bij!
Het is ongeveer 10 minuten van het centrum en een kwartiertje van 
school af. 

Je merkt wel dat je in Spanje aan het studeren bent. Het geregel met de 
vakken is dan ook een hele klus. Als het goed is, is het bijna helemaal 
geregeld. 
De vakken zijn tot nu toe prima te volgen. In het begin was het wel een 
beetje moeilijk om te begrijpen waar de docent mee bezig was, ze geven 
hier nogal op een andere manier les. Maar als je dit eenmaal door had, 
was het allemaal makkelijk te begrijpen.

Ook de dingen die ik naast mijn studie doe zijn erg leuk.
Zo kom ik net terug van een weekend Benidorm.
Vanuit ESN zijn er ook veel mogelijkheden om tripjes te maken.



 Hi Jolien!

 Leuk dat jullie benieuwd zijn hoe het met iedereen gaat. Ik studeer momenteel aan Lund University in Zweden en het is 
fantastisch hier! Er zijn zo veel internationale studenten en vanuit de universiteit wordt er alles aan gedaan om je thuis te
laten voelen. In de eerste weken werd er van alles georganiseerd voor nieuwe studenten, van wandelingen in de omgeving 
tot feestjes bij studentenverenigingen. Lund is een echte studentenstad met ontzettend veel leuke kroegen, clubs en 
plekjes om koffie en thee te drinken, want van fika (taart eten en koffie drinken) houden ze hier wel. Het hele 
studentenleven is gebaseerd op de nations; ze organiseren bij de nations van alles, van tapas avonden tot feestjes en van 
brunches op zondag tot sportdagen. Het is iedere student aan te raden om lid te worden van een nation, niet alleen om 
nieuwe mensen te ontmoeten maar ook omdat drank hier veel goedkoper is! Tijdens de introductieweek word je gekoppeld 
aan een mentorgroep en daar heb ik super veel leuke vrienden aan over gehouden. We zien elkaar bijna dagelijks.



Ik heb 3 vakken gekozen, waarvan ik er tot nu toe nog maar 1 aan het volgen ben. In november starten de andere 2 
cursussen, waar ik heel erg naar uit kijk. Ik heb gekozen voor de volgende cursussen: Human Development and Migration 
Studies (15 EC), Social Anthropology and Contemporary Swedish Society (7,5 EC) en Introduction to International Business 
Law (7,5 EC).

 Aangezien Lund zo’n internationale plek is én hoog staat aangeschreven als universiteit is het vinden van een kamer nogal 
lastig. Huisvesting is voor studenten van de HU niet gegarandeerd, dus je moet zelf een kamer vinden. Ik ken eigenlijk 
niemand die geen kamer heeft kunnen vinden, maar ik heb wel een aantal verhalen gehoord van mensen die de eerste paar 
weken in een hostel moesten slapen omdat ze nog geen kamer hadden. Een tip, begin op tijd met zoeken! Er zijn 
ontzettend veel particulieren die een kamer aanbieden en ook zijn er een aantal studenten die hun kamer verhuren omdat 
ze zelf bijvoorbeeld in het buitenland gaan studeren. Ik heb zonder problemen een super leuke kamer gevonden en had het 
nog voor het kiezen ook, gewoon omdat ik op tijd ben begonnen met zoeken.

 Hetgeen wat ik leuk vind aan Lund is dat het zo studentikoos is, je zou hier zo een semester alleen maar in Lund kunnen 
blijven omdat het zo gezellig is. Zo zit ik alleen niet in elkaar, omdat ik juist naar Zweden ben gekomen om Scandinavië te 
ontdekken! Lund ligt ontzettend centraal, Malmö ligt op 15 minuten met de trein en je bent met 40 minuten in 
Kopenhagen. Ik heb al tripjes gedaan naar Malmö, Kopenhagen, Bergen (Noorwegen) en Stockholm en er staan er nog meer 
op de planning! Het fijne aan Lund is dus dat je het studentenleven kan combineren met tripjes of dagjes weg (als je dat 
leuk vindt natuurlijk, zo niet, dan heb je aan Lund ook genoeg).



 Studeren
 1  Australië Perth (selectie)
 1  VS Los Crucos (selectie)
 2 Istanbul (selectie)
 2 Barcelona (selectie)
 2 Lund (selectie)
 2 Huelva 
 2 Murcia
 1 Krakow
 1 Cardiff
 1 Berlijn
 2 Antwerpen
 1 China  (via andere partner)
 Stage
 1 Suriname 



Voor selectie 
 Persoonlijk gesprek met internationaliseringscoördinator 

instituut recht (Jolien Companjen of Bart Hoeijmaekers) 
maak afspraak op basis van eerste voorkeur zie schema 
hierna. 

 Indien geen gesprek, dan word je niet geselecteerd

 Stap 1: Kies 3 (5) partner universiteiten in het land waar jij 
je minor wilt volgen;
Stap 2: Vul het ‘Enrolment Form’ tussen 1 januari en 1 
februari in. Stuur het Enrolment form op tijd op.
Stap 3: De internationaal coördinator beoordeelt of je een 
studie mag gaan doen in het buitenland. Ook beoordeelt 
de internationaal coördinator op welke universiteit je 
geplaatst wordt.
Stap 4: De International Office neemt contact met jou op 
over de inschrijvingsprocedure bij de partneruniversiteit 
waar je geplaatst bent. 
Stap 5: Je krijgt te horen of de inschrijving bij de 
partneruniversiteit is goedgekeurd.



 Selectie

 Eerste keus

 Indien meer studenten dan plaatsen

I. Eerste jaar gehaald

II. Gemiddeld cijfer



https://erasmusu.com =site met huisvestiging, 
huisgenoten ervaringen

https://husite.nl/gointernational/instituut-voor-
recht/ =sheets algemene informatie

https://www.ryanair.com/nl/nl/reis-
plannen/ontdek/ESN =kortingen studenten

 Bart Hoeijmaekers Bart.hoeijmaekers@Hu.nl
 Jolien companjen Jolien.companjen@hu.nl

https://husite.nl/gointernational/instituut-voor-recht/
https://www.ryanair.com/nl/nl/reis-plannen/ontdek/ESN
mailto:Bart.hoeijmaekers@Hu.nl


 Bart (oude HBR contacten)
◦ Murcia (Spanje)
◦ Huelva (Spanje)
◦ Barcelona (Spanje)
◦ A Coruña (Spanje)
◦ Krakow (Polen)
◦ Heidelberg (Duitsland)

Istanbul (Turkije)
◦ Izmir (Turkije)

Las Cruces (USA)
◦ Perth (Australië)

Cardiff (Groot Brittannië)
◦ Manchester (Groot Brittannië)  

Debrecen (Hongarije)
Parijs (Frankrijk)

◦ Berlijn HTW (Duitsland)
◦ Antwerpen (België) (recht economie)

 Jolien (oude sjd
contacten)

 Zweden (lund, Kalmar)
 Denemarken (Arhus)
 België (Antwerpen) 
 Turku (Finland)
 Berlijn ASH
 Antwerpen (sociaal)


