Informatie, FAQ’s & tips Study Abroad
Algemeen:
Logistieke en organisatorische zaken/vragen: neem contact op het met International
Office (exchange@hu.nl). Het International Office is te vinden op Padualaan 101, bij
het STIP. Alle links naar IO-onderwerpen op AskHU, voor docenten en studenten,
zijn te vinden op de Algemene pagina. Voor studenten is het het handigste om de
HU GoInternational site als startplek te gebruiken Hier ook de informatie van onze
eigen opleidingen (CMD en Journalistiek) bij het Instituut voor Media. Voor informatie
van het International Office kies Going Abroad. Je kunt ook via AskHU-zoekwoorden
direct naar bepaalde onderwerpen zoeken zoals: StudyAbroad, Partner universities.
Handtekening & stempel voor beurzen (niet Erasmus), OV-vergoeding, English
proficiency, SVO-overzichten en andere formulieren: neem contact op met Barbara
Geers (barbara.geers@hu.nl). Erasmus gaat nu via examencommissie.
Let op: sommige universiteiten verwachten dat je een TOEFL of IETLS test doet.
Hier zijn kosten aan verbonden. Soms is het niet verplicht maar aanbevolen en kun
je ook met een verklaring van school (English proficiency) inschrijven. Zoek dit dus
goed uit van te voren!!
Aanbevelingsbrieven voor registratie bij een partneruniversiteit vraag je aan je slb’er
of een andere docent die jou goed kent. Het kan verstandig zijn om de docent wat
informatie over jezelf te geven. Overleg dat wanneer je iemand om een referentie
vraagt. Als de docent er niet uitkomt kun je een voorbeeld opvragen bij Barbara
Geers.
Voor vragen m.b.t. je studievoortgang neem je in 1e instantie altijd contact op met je
slb’er. Mocht je er dan nog niet uitkomen, neem dan contact op met je international
officer. Journalistiek: Carien Touwen (carien.touwen@hu.nl), CMD: Rob van den
Idsert (rob.vandenidsert@hu.nl)

Veel gestelde vragen:
Huisvesting:
Voor vragen over huisvesting in het buitenland check je eerst de informatie op de
site van het International Office. Bij specifieke vragen kun je contact opnemen op
met Adelheid Brenninkmeijer van het International Office.
Hoe regel je huisvesting in het buitenland?
Dit moet je zelf uitzoeken. Lees hiervoor bijvoorbeeld de verslagen van studenten
die vorig jaar op uitwisseling zijn geweest. Deze vind je op AskHU – partnerlijst –
pop-up student evaluations – overview individual responses (hier staat ook een
individueel emailadres bij). Let op: het kan de 1e keer dat je deze pagina opstart erg
lang duren!

In Kopenhagen (Denemarken) is een groot huisvestingsprobleem. Mocht je daar
woonruimte aangeboden krijgen, neem die dan direct aan (ook als het een uur
buiten de stad ligt).
In San Francisco (VS) liggen de kosten van huisvesting op de campus erg hoog
(1600 euro per maand). Hierover kun je contact opnemen met het International
Office (Adelheid Brenninkmeijer). Zij gaat specifiek over de huisvesting in San
Francisco.
Lukt het aanmelden voor huisvesting in het buitenland niet, neem contact op met het
International Office. Zij zoeken dit dan voor je uit.
Check ook de beurzenwijzer voor meer informatie over woon-/verblijfkosten in het
buitenland.
Erasmusbeurs binnen Europa
Voor vragen over het aanvragen van een eventuele beurs neem contact op met
Adelheid Brenninkmeijer van het International Office.
Om een Erasmusbeurs aan te vragen, dien je 4 stappen te doorlopen. Dit kost dus
tijd. Daarom is het verstandig om zo spoedig mogelijk je aanvraag in te dienen,
zodra je registratie bij de Europese universiteit is gestart. Voor de groep die in
februari op uitwisseling gaat, is dat direct na de zomer. Je krijgt hierover bericht via
het International Office.
Mocht je er niet uitkomen, neem dat contact op met het International Office
(exchange@hu.nl). Zie op de site ook de foot notes met links.
Let op: de examencommissie wil tegenwoordig ook cursusbeschrijvingen hebben
voor de aanvraag van een Erasmusbeurs  startdatum beurs is dan per 01
september of 1 februari!
De hoogte van een Erasmusbeurs hangt af van de bestemming.
Het is ook mogelijk voor je verblijf in het buitenland een OV-vergoeding aan te
vragen.
Holland Scholarship voor studie buiten Europa
Er is een kleine beurs beschikbaar voor studenten die buiten Europa studeren.
Informatie hierover volgt binnenkort via de Go International pagina van Journalistiek.
Mobiliteitsfonds voor stage buiten Europa
Het Instituut voor Media heeft een eigen fonds voor stages buiten Europa. Informatie
hierover volgt binnenkort via de Go International pagina van Journalistiek.
Visum:
Let op: het aanvragen van een visum kost tijd! Heb je een visum nodig voor je reis
naar het buitenland, zorg er dan voor dat je alles gelijk aan het begin van het nieuwe

schooljaar regelt. Je hebt vaak een ‘acceptance letter’ nodig van je
partneruniversiteit, dus zorg dat je visumprocedure al is opgestart zodat je bij
ontvangst van die brief gelijk de rest van de procedure kunt afronden.
Startdatum programma’s Canadese en Britse partners:
De programma’s van onze Canadese en Britse partners starten (vaak) vóór 01
februari. Op dat moment zit je nog midden in blok B. Het is daarom belangrijk dat je
je studieprogramma samen met je slb’er hierop aanpast of –wanneer dit mogelijk isafspraken maakt met de coördinator van je cursus in blok B.
Later beginnen bij de partneruniversiteit is geen optie. Zelfs als het mogelijk is om
bijvoorbeeld een introductieprogramma te skippen, adviseren wij om dit niet te doen.
Die eerste week heb je vaak ook nodig voor cursusinschrijving, accommodatie
regelen enzovoorts. Je kunt overwegen om een zomerstage te doen of je
praktijksemester voorafgaand te volgen. Overleg daarom vóóraf ook goed met de
betreffende universiteit hoe flexibel de startdatum is.
Spring-uitwisseling: In juni nog geen reactie van universiteit ontvangen. Kan dat?
Voor de Spring-uitwisseling komt de informatie meestal pas na de zomer. Voor
sommige bestemmingen kan het wel handig zijn om alvast te beginnen met
beursaanvragen of visum.
Met wie moet je contact opnemen over de vakken die je wilt kiezen?
In de eerste plaats kun je met je slb’er overleggen over de vakken die bij jouw
ambities passen. Op de website van de universiteit van jouw keuze kun je informatie
vinden over de vakken die je mag volgen (dat verschilt per universiteit). Als je er niet
uitkomt, kun je het beste contact opnemen met het International Office. Zij weten
welke afspraken er precies zijn gemaakt met de partneruniversiteit
(exchange@hu.nl).
Engelstalige programma’s
Wanneer je voor een niet-Engelstalige universiteit kiest, let dan goed op of zij wel
Engelstalige programma’s en cursussen aanbieden! Tenzij je natuurlijk de taal van
het land zelf goed beheerst! Hierover kun je contact opnemen met het International
Office (exchange@hu.nl).
Bestaat er een checklist van punten waaraan je moet denken voordat je vertrekt?
Het International Office stuurt je voorafgaand aan je vertrek een checklist. Er staat
ook een heel stappenplan op de site van het International Office.
Daarnaast kun je ook een checklist googlen. Het verschilt namelijk per land en per
universiteit. Ook kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen of zij de
polis in het Engels hebben, zodat je kunt aantonen dat je een werelddekking hebt.
Als het goed is wordt je automatisch aangemeld voor de HU reisverzekering. Een
verzekeringsbewijs kun je downloaden op de pagina van het International Office.

Hoe zit het met dokter- en/of tandartsbezoeken?
Check je internationale dekking bij je zorgverzekeraar. Je kan zo nodig bij je
zorgverzekeraar een verklaring opvragen over de dekking van je verzekering (dit is
soms nodig voor een visum e.d.).
Hoe komen de buitenlandresultaten binnen?
Je uitwisselingsuniversiteit geeft je studiepunten door aan het International Office.
Punten worden in de profileringsruimte van je SVO gezet.
Wat gebeurt er als je je studiepunten niet haalt?
Soms kun je het nog herkansen. Mocht dat niet mogelijk zijn, omdat je dan alweer
terug in NL bent, dan moet je een ander profileringsvak volgen. In sommige gevallen
is het mogelijk om achteraf nog een online examen te doen. Op de site van het
international office staat de procedure voor ‘distance exam’ uitgelegd. Lees dat eerst
goed en als je uitwisselingsuniversiteit die mogelijkheid biedt, neem dan contact op
met Carien Touwen.
Mag je tijdens je studentenuitwisseling ook werken?
Binnen Europa mag dat. Heb je echter een visum nodig, dan moet je dit visum goed
checken. Let ook op dat wanneer je gaat werken je vaak een extra
ziektekostenverzekering nodig hebt.

TIPS:
Tip1: Heb je weinig studiepunten, kies dan niet een populaire universiteit als eerste keus,
dat haal je vaak toch niet, zet dan liever je tweede keus op 1, grotere kans dat je dat dan wel
haalt.
Tip2: Heb je moeite met Engels of wil je niet zo ver weg, maar wil je wel graag iets speciaals
doen, denk dan ook eens aan een semester aan een van onze Belgische universiteiten (in
het Nederlands dus). Zij hebben vaak specialisaties (zoals Sport of Mode) die wij niet
aanbieden.
Tip3: Wil je wel graag in een internationale omgeving studeren maar niet zo ver weg: kies
onze eigen minor European Culture and European Journalism. Inschrijving gaat met de
reguliere bovenbouwinschrijving in mei. Info bij Carien Touwen en in het cursusaanbod van
Journalistiek.
Tip4: Heb je weinig studiepunten of weet je het nog niet zo goed: je kunt ook in jaar 3 weer
mee doen en je StudyAbroad in jaar 4 doen. Soms is dat veel handiger omdat je dan beter
voorbereid bent en er meer uit kunt halen omdat je verder bent in je studie. Je moet daar
dus rekening mee houden in je studieplanning en je Specialisatiesemester en
Praktijksemester in jaar 3 doen. Dan hou je alle opties nog open.
Tip5: Europe in the World is sowieso in jaar 4 en vervangt je afstudeer/specialisatie
semester en je profileringssemester. Het is bovendien een honoursprogramma met een
extra diploma. Voor Europe in the World kun je je als tweedejaars alvast aanmelden bij

Carien Touwen. Inschrijving gaat ook via Osiris, maar pas in je derde jaar en alleen voor het
Deense deel van het programma. Dit heeft ook te maken met je Erasmus-beurs en allerlei
andere regelingen die aan StudyAbroad gekoppeld zijn. Als je je in je tweede jaar aanmeldt
houden wij je op de hoogte van deadlines om je inschrijving in jaar 3 goed te laten verlopen.

