Studeren in het
buitenland
Vijf onmisbare tips

Inleiding
Voor de één is het een lang gekoesterde wens. Voor de ander een slimme
stap op weg naar een succesvolle carrière. Studeren in het buitenland.
De ultieme uitdaging aangaan over de grens, vraagt natuurlijk wel een
goede voorbereiding.

Overleg je plannen eerst met je studiebegeleider. Die weet vast wel of er
bij jou op school iemand verantwoordelijk is voor de begeleiding. Albeda
bijvoorbeeld heeft een Internationaal stagebureau, waar studenten
informatie kunnen krijgen.
We geven je 5 tips over zaken die geregeld moeten zijn, vóórdat je

vertrekt.

TIP 1 studiefinanciering meenemen
Het is mogelijk om je studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland.
Maar je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Neem minstens drie
maanden van te voren contact op met DUO. Zij zoeken dan binnen 8 weken
voor je uit, of je studiefinanciering kunt krijgen.
DUO heeft een informatiepagina voor mbo-studenten en hbo/universiteitstudenten waar uitgelegd wordt hoe het werkt.
Studeer je in het buitenland, dan heb je natuurlijk niets aan je

studentenreisproduct. Daarom krijg in je plaats van een studentenreisproduct
een ov-vergoeding van € 89,07 per maand. (Dit is het bedrag dat geldt in 2017.)

TIP 2 visum aanvragen
Of je een verblijfsvergunning of een visum nodig hebt, verschilt per land.
Kun je er op school geen informatie over krijgen, neem dan contact op met de
ambassade van je favoriete studieland.
Doe dit ruim op tijd, want het aanvragen van verplichte documenten kan
een paar maanden duren. En soms zelfs langer.

TIP 3 verzekeringen regelen
Niet of slecht verzekerd aan je buitenlandse avontuur beginnen, is niet
slim. Informeer bij je ziektekostenverzekeraar of jouw
ziektekostenverzekering geldt in het land waar je naartoe gaat.
Lees ook je WA-verzekeringspolis goed door. De meeste verzekeraars
bieden wereldwijd aansprakelijkheidsdekking aan. Maar de dekkingssom

is niet in alle landen gelijk. Let vooral op de vaak lagere dekking in landen
als Canada en Amerika.

TIP 4 ID of paspoort
Een identiteitskaart is alleen toegestaan voor bestemmingen naar landen
binnen de Europese Unie (EU). Voor alle andere landen heb je een
paspoort nodig.
Voor zowel je identiteitskaart als je paspoort geldt, dat ze tenminste
geldig moeten zijn tot na je verblijf. Ga je naar een land waar een visum

verplicht is, dan moet je paspoort zelfs langer geldig zijn. Dat kan van drie
tot zes en soms zelfs twaalf maanden zijn, ná het afronden van je
buitenlandse studie.

TIP 5 vaccinaties checken
Extra inentingen nodig? Dat is per land verschillend.
Bezoek de website van het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum

Reizigersadvisering). Daar vind je uitgebreide info over vaccinaties. Vul
het land in waar je gaat studeren. En controleer welke vaccinaties
verplicht zijn en welke worden aanbevolen (dus niet verplicht).
Regel je vaccinaties 2 á 3 maanden van te voren. Dan ga je goed
beschermd op reis.

Tot slot
Studeren in het buitenland vraagt om een goede voorbereiding. Ook voor
zaken als woonruimte, beurzen en een eventueel internationaal rijbewijs.
Daarom is het belangrijk dat je op tijd begint!

Albeda wil zoveel mogelijk studenten de kans bieden om ervaring in het
buitenland op te doen. Bekijk de website van het Internationaal
stagebureau voor meer informatie. Of neem contact op met het Studie Info

Punt (StIP) over studeren in het buitenland bij Albeda.
Telefoon: 010 290 10 20, mail: albeda@albeda.nl

