
Voorlichting vierde jaar 

Internationaal



Programma

 Voorstellen

 Het vierde jaar

 Vrije Profilering

 Afstuderen

 Je wilt internationaal, en dan?

 Vragenrondje en afsluiting



Voorstellen

 Anke Hamers – Coördinator Internationalisering

anke.hamers@hu.nl

 Ellen van Rooijen – Teamleider vierde jaar

ellen.vanrooijen@hu.nl

 Afstudeercommissie 

Lisette van der Poel (lisette.vanderpoel@hu.nl)

Loes Houweling (loes.houweling@hu.nl) 

mailto:anke.hamers@hu.nl
mailto:ellen.vanrooijen@hu.nl
mailto:lisette.vanderpoel@hu.nl
mailto:loes.houweling@hu.nl


Op dit moment studenten in:

Study Abroad:

 Denemarken 

 Finland

 Groot-Brittannië (Schotland & Manchester)

Afstuderen

 Turkije

 Curaçao



Het vierde jaar

 Periode A&B = Vrije Profilering (30 EC’s)

 Periode C&D = Afstuderen (30 EC’s)



Vrije Profilering - Buitenland

1. Vakken volgen aan een buitenlandse 

onderwijsinstelling (Study Abroad)

2. Een heel eigen pakket voor 30 EC 

samenstellen (Vrije Profilering)

3. Een Minor volgen in Nederland met 

buitenland mogelijkheden



Vrije Profilering (Study Abroad)

1. Lees de Studiehandleiding en bezoek de voorlichting

2. Wat wil ik gaan doen? Wat kan ik gaan doen? Waarom 

wil ik dat doen? Bespreek dit in je leerteam.

3. Bekijk de website van International Office en bekijk de 

mogelijke partners (https://husite.nl/gointernational/) 

4. Schrijf je in op de website van International Office –

vanaf 1 december tot 1 februari

5. Neem deel aan het Internationaal Studie Traject (IST)

6. Vraag toestemming aan de Examencommissie 

(examencommissie.pedagogiek@hu.nl)

7. Studenten moeten altijd contact opnemen met 

International Office > contact loopt voornamelijk via IO

https://husite.nl/gointernational/
mailto:examencommissie.pedagogiek@hu.nl


Vrije Profilering (eigen pakket)

1. Lees de Studiehandleiding en bezoek de voorlichting

2. Wat wil ik gaan doen? Wat kan ik gaan doen? Waarom wil ik 

dat doen? Bespreek dit in je leerteam.

3. Stel een pakket samen van 30 EC. Eis: HBO-niveau (project; 

onderzoek; ontwikkelen methodiek).

4. Student maakt eigen programma

5.Vraag toestemming aan de Examencommissie 

(examencommissie.pedagogiek@hu.nl) 

6. Voorwaarde: Er moeten twee beoordelend docenten zijn, 

verbonden aan een HBO-opleiding (in de praktijk meestal 

docenten van ons). Deze docenten moet de student zelf zoeken.

7. Neem deel aan het Internationaal Studie Traject (IST)

8. Studenten moeten altijd contact opnemen met International 

Office

mailto:examencommissie.pedagogiek@hu.nl


Minor in Nederland

 Er zijn minoren in Nederland waarmee je naar 

het buitenland kan. Enkele voorbeelden van 

de HU:

 Minor Criminal Justice Work (Social Work)

 Minor Social Development Work (Social Work)

 …….

 Zie: https://husite.nl/minors/ en zoek op 

Internationalisering

https://husite.nl/minors/


Afstuderen

1. Zie studiehandleiding Bachelorproef en 

Internationalisering

* Criteria zijn hetzelfde als bij afstuderen in Nederland

* Voordat je kunt vertrekken moet je afstudeervoorstel

voldoende zijn (coach is beoordelaar)

* Van ongeveer eind februari t/m eind mei in het buitenland

* Afronding in Nederland

2. Studenten moeten altijd contact opnemen met 

International Office

3. Neem deel aan het Internationaal Studie Traject (IST)



Checklists doornemen

 Checklists uitdelen en doornemen



Internationaal, en dan?

 Internationaal Studie Traject (IST)

 Periode C

 Woensdagavond op de HUA

 5 EC’s

 Afstudeerwaardig?



Internationaal, en dan?

 Visum

 Verzekering (Let op de dekking)

 Vaccinaties

 Reis

 Je eigen verantwoordelijkheid!!

 Meer informatie bij International Office en 

tijdens bijeenkomsten IST.



Vragenrondje & afsluiting

 Voldoende informatie?

 Welke informatie mist er nu nog?

 Bekijk de site van International Office 

(https://husite.nl/gointernational/)

 Lees de Studiehandleiding 

 Bezoek de WilWeg-Dag op dinsdag 20 november van 

13:00 - 16:00 op Padualaan 101 in Utrecht


