
HOLLAND SCHOLAR SHIP 
Het Holland Scholar Ship is beschikbaar voor stage buiten Europa (eenmalige uitkering van € 1250). Om 
in aanmerking te komen voor een HSS moet je in ieder geval aan twee voorwaarden voldoen: 

1. De stage moet minimaal drie maanden bedragen; 
2. Er moeten minimaal 15ETCS verkregen worden; 
3. De aanvraag moet voor 1 maart van het schooljaar waarin de stage plaatsvindt, ingediend 

worden. 
 
Indien je daarvoor een aanvraag wilt doen, graag bijgevoegd aanvraagformulier volledig invullen, 
handtekeningen vergaren en bewijsstukken (voor inkomsten en uitgaven -uitsluitend- gerelateerd aan 
de stage ) verzamelen, daarna aanvraagformulier incl. bijlagen inscannen en per e-mail naar 
international.hubs@hu.nl . 
 
Er zijn maar een beperkt aantal beurzen beschikbaar. Indien er meer aanvragen binnenkomen, dan dat 
er beurzen beschikbaar zijn, zal de afdeling International Affairs bepalen wie er een HSS beurs krijgt.  
Er wordt dan mede gekeken naar het verschil tussen inkomsten en uitgaven. 
 
The Holland Scholar Ship is available for internships outside of Europe (1250EUR). To be applicable for 
this grant there are two requirements which you need to fulfil: 

1. The internship must be at least for three months 
2. 15 ETCS 
3. The application form needs to be submitted before 1 March of the school year in which the 

internship takes place 
 
In case you would like to apply for this grant, please fill out attached form, collect the necessary 
signatures and proof (income and expenditures related to your internship). Once everything complete, 
please scan and email the form together with all enclosures to international.hubs@hu.nl 
 
There are only a limited number of grants available. If there are more applications than grants, the 
International Affairs department will determine who will get a HSS. There will then for example be 
looked at the difference between income and expenses. 
 
PLACEMENT GRANT BUSINESS STUDIES 
De Placement Grant for business studies is beschikbaar voor stage buiten Europa (max. € 750). Indien je 
daarvoor een aanvraag wilt doen, graag bijgevoegd aanvraagformulier volledig invullen, handtekeningen 
vergaren en bewijsstukken (voor inkomsten en uitgaven -uitsluitend- gerelateerd aan de stage ) 
verzamelen, daarna aanvraagformulier incl. bijlagen inscannen en per mail naar 
international.hubs@hu.nl . 
 
The Placement Grant for business studies is available for internships outside of Europe (max 750EUR). In 
case you would like to apply for this grant, please fill out attached form, collect the necessary signatures 
and proof (income and expenditures related to your internship). Once everything complete, please scan 
and email the application form including all enclosures to international.hubs@hu.nl 
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