Informatiebrochure:
Uitwisseling of stage in het buitenland
Wil jij voor een aantal maanden studeren of stagelopen in het buitenland? Heb jij zin in een leuke
buitenland ervaring? Sta je open voor nieuwe internationale contacten? De Haagse Hogeschool biedt
jou de kans. Deze brochure geeft meer informatie over een stage of studie die jij in het buitenland
kunt volgen. Om je te helpen, kun je de volgende stappen volgen.
Stap 1: Oriëntatie en mogelijkheden
Bekijk eerst het land en de stad waar je kunt studeren of stagelopen. Indien je binnen de Europese
Unie op uitwisseling gaat, noemen we dit ook wel ‘op Erasmus gaan’. Er is een samenwerking tussen
verschillende hogescholen binnen de EU. Dat betekent dat je geen extra collegegeld hoeft te betalen.
Je betaalt aan het begin van je studiejaar je studiegeld aan de Haagse Hogeschool. Het aanvragen
van een Erasmusbeurs kan via het international office (locatie Den Haag). Als je een land buiten
Europa kiest uit onze lijst, dan is het ook niet nodig om collegegeld te betalen, maar kan je geen
beroep doen op een Erasmus beurs.
Stap 2: Mogelijkheden en keuzes maken
Studeren in het buitenland ‘op uitwisseling’
Het is belangrijk dat je de minoren die je wilt volgen in het buitenland bespreekt met je
studieadviseur of studieloopbaanbegeleider van jouw opleiding. Kijk rond op de websites van de
scholen, lees de folders, lees de posters. Het is aan jou om uit te zoeken welke vakken/minor
aansluiten op jouw achtergrond en interesses. Vervolgens dien je een verzoek in bij de
examencommissie/ toetscommissie van je opleiding voor erkenning van de studiepunten die je in het
buitenland wilt behalen.
Er zijn bij de gastinstelling allerlei documenten nodig, die voor vertrek ondertekend moeten worden.
Zo heb je meestal een ‘Application form’ voor de aanvraag van de Erasmus beurs en een ‘Learning
Agreement’ waarop de vakken staan die je wilt volgen.
Stagelopen in het buitenland
Je kunt op diverse manieren een stageopdracht vinden: via de Equibrowser op het studentennet of je
zoekt zelf een bedrijf. Bedrijven kunnen een stageopdracht aanbieden via de zogenoemde
Equibrowser, een database die via het studentennet te bereiken is. Dat een opdracht in Equibrowser
is opgenomen wil niet zeggen dat de opdracht ook is goedgekeurd door je opleiding. Je moet dus
altijd goedkeuring krijgen van je stagecoördinator. Lees meer in de handleiding stage van jou
opleiding. Voor stage binnen Europa kun je ook een Erasmusbeurs aanvragen bij het international
offfice (locatie Den Haag).
Wat is EPS?
Als je deelneemt aan EPS werk je een semester lang aan een of meerdere projecten bij een
buitenlandse hogeschool/universiteit. Bezoek voor meer informatie
www.europeanprojectsemester.eu. Informatie over de inhoud van projecten is te vinden op de
websites van de deelnemende hogeschool en/of op te vragen bij de contactpersonen van de
deelnemende hogeschool.
Hoe schrijf ik me in voor EPS?
Als je de keuze voor een hogeschool gemaakt hebt, neem je contact op met de contactpersoon die
vermeldt staat op de site van EPS. Iedere deelnemende hogeschool heeft een eigen pagina op deze
site met contactgegevens en (soms) informatie over EPS binnen deze school. Bezoek de EPS
providers pagina voor meer informatie.
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Stap 3: Dienst uitvoering onderwijs (DUO)
Als je in het buitenland verblijft, dan zal je studiefinanciering doorlopen. Belangrijk hierbij is dat:
- je ingeschreven staat bij een voltijdopleiding in Nederland;
- je studie of stage onderdeel is van je studie.
Op studielink kun je aanvraag doen voor een uitwonende studiebeurs (als je deze nog niet hebt). Je
zal dan ook een formulier ‘Aanvraag uitzondering inschrijving GBA’ moeten invullen. Dat betekent
dat je op je ouders adres ingeschreven staat bij de gemeente, maar toch een uitwonende beurs kan
ontvangen. Het is ook mogelijk dat je op een buitenlands adres bij DUO inschrijft, maar dan dien je in
het bezit te zijn van een wooncontract als bewijs voor DUO. In dit geval vraag je daarnaast een
postadres bij de gemeente aan.
In de periode dat je in het buitenland verblijft kun je aanspraak doen op een vergoeding voor je
studentenreisproduct. Hiervoor kun je een formulier van DUO invullen. Dit formulier dien je in te
vullen, ondertekenen door de Haagse Hogeschool en versturen aan DUO. Het is belangrijk dat je dit
op tijd doet, ons advies zou twee maanden voor vertrek zijn.
Stap 4: Huisvesting
Wonen in het buitenland is net even anders. In sommige gevallen regelt de gastinstelling de
huisvesting, dat is altijd erg prettig. Soms kan het International Office van de school die jij zal
bezoeken je hierbij ondersteunen (bijvoorbeeld door links te geven naar betrouwbare websites), maar
niet altijd. Je kan bij het zoeken naar woonruimte ook gebruik maken van Facebook groepen, zoals
die van Erasmus. Lees ook de ervaringen van Laurens Ditchfield op betafactory.nl/internationalisering
, die EPS in Valencia gedaan heeft.

Stap 5: Geld en verzekering
In het buitenland leven is meestal duurder dan in Nederland. Je hebt mogelijk voor het eerst een
zelfstandige woning, je gaat meer op stap en wilt ook meer van de omgeving zien. Dat betekent dat
je ook het financiële aspect goed op orde moet hebben. Voor de kosten voor levensonderhoud in de
stad waar je heen wilt gaan, dan kun je Google gebruiken voor het antwoord op deze vraag. Zoek
bijvoorbeeld op “cost of student living [naam van stad]”. Neem contact op met je huidige
zorgverzekering om te weten waar je aanspraak op kan doen tijdens je tijdelijke verblijf in het
buitenland.
Stap 6: Afspraken
Wanneer moet ik me inschrijven?
De deadlines verschillen per hogeschool, maar je moet je uiteraard zo snel mogelijk inschrijven.
Neem voor meer informatie contact op met de hogeschool waar jij graag heen wil.
Hoe schrijf ik me in?
Er zijn per semester of per jaar een aantal plekken beschikbaar. Zorg eerst dat je een eerste en een
tweede keus uit de bovenstaande lijst paraat hebt.
Wanneer moet ik me inschrijven?
De deadlines verschillen per hogeschool, maar je moet je uiteraard zo snel mogelijk inschrijven.
Neem voor meer informatie contact op met de hogeschool waar jij graag heen wil.
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Voor algemene vragen en landen en/of instellingen waar we een relatie mee hebben:
tis-international@hhs.nl
Opleiding specifieke vraag (TIS Delft):
Bedrijfswiskunde: Cathy Liem
Werktuigbouwkunde: Damon Hassanpur Golriz
Elektrotechniek: Harry Broeders
Mechatronica: Theo Koreneef
Technische Bedrijfskunde: Mirjam Zijderveld
Technische Natuurkunde: Arjen Lock
Moet ik zelf het wiel opnieuw uitvinden in mijn aanmelding/voorbereidingen? Nee. Kijk eens naar
de studentenverhalen die al op de site staan en naar de informatie die je bij het International Office
kan opvragen. Als je naar het buitenland wil, heb je natuurlijk wel een bepaalde mate van
zelfredzaamheid nodig, dus als je vraag hier niet beantwoord wordt, kijk dan eerst eens rond op de
site van EPS, de site van de school waar je naartoe wil, Facebookgroepen en Google. Mocht je het
antwoord echt niet kunnen vinden, neem dan contact op met tis-international@hhs.nl.
De Academie voor Technology, Innovation & Society in Delft heeft uitwisselingscontracten met de
volgende universiteiten en hogescholen:
• België (Mechelen): Thomas More Mechelen
• Denemarken (Aarhus): Aarhus School of Marine and Technical Engineering
• Denemarken (Aarhus): Aarhus University: School of Engineering
• Duitsland (Bochum): Hochschule Bochum
• Duitsland (Kleve): Rhein-Waal University of Applied Sciences
• Finland (Vaasa): Novia University of Applied Sciences
• Frankrijk (Tarbes): Ecole Nationale d’Enit de Tarbes (ENIT)
• Noorwegen (Oslo): Oslo & Akershus University College of Applied Sciences
• Portugal (Porto): Instituto Superior de Engenharia do Porto
• Spanje (Valencia): Universitad Politecnica de Valencia
• Zuid-Afrika (Kaapstad): Cape Peninsula University of Technology
Ik wil naar een universiteit/hogeschool die niet in bovenstaande lijst staat.
Dat kan (soms), maar waarschijnlijk moet je dan dubbel collegegeld betalen: zowel in Nederland als
bij de gast-universiteit/hogeschool. De kosten hiervoor kunnen hard oplopen, zeker als je naar
landen als Engeland en de Verenigde Staten gaat kijken. Bovendien kunnen wij bij scholen waar geen
contract mee is de kwaliteit van het onderwijs dan wel de aansluiting op (het niveau van) het
onderwijs van de Haagse niet garanderen.
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