Studenten beslisboom:

Coulance regeling internationale mobiliteit
Het CvB heeft besloten dat de uitgaande internationale mobiliteit geannuleerd wordt voor studie en vrijwillige stage in het tweede
semester van studiejaar 2020/2021. Verplichte internationale stages vinden doorgang onder bepaalde voorwaarden.
Voor studenten die alsnog een onderwijsactiviteit (studie of vrijwillige stage) in het buitenland willen volgen, stelt de HvA een
coulance regeling in werking. Je kunt hier als student een aanvraag voor indienen. Waar je rekening mee moet houden bij je
aanvraag, wordt toegelicht.

Je aanvraag gaat over:

• een langdurig uitwisselingsverblijf bij een buitenlandse partner of;
• een stage op vrijwillige basis, van minimaal 2 maanden.

Ja?

• Voldoet de stage of studieplek aan de richt
lijnen van het RIVM?;
• Heeft de plek code groen of geel van het
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken op dag van vertrek?
• Is de inschatting vanuit de overheid, opleiding
en student dat het land, regio en plaats van
bestemming veilig is?;

Nee?

De coulance regeling geldt niet voor andere
vormen van internationale mobiliteit en het verzoek kan niet in behandeling worden genomen.

Nee?

De student kan niet op internationale mobiliteit.

Stap 1: aanvraag indienen door de student

Je kan een aanvraag indienen om op internationale mobiliteit te gaan. De volgende zaken moeten in je studieplan
worden opgenomen:
• Doel van de internationale mobiliteit (stage/studie);
• Duur van de internationale mobiliteit;
• Plaats internationale mobiliteit;
• Praktische zaken zoals verwachte huisvesting (indien mogelijk);
• Context van de buitenlandse leeromgeving;
• Goed onderbouwde reden voor je internationale mobiliteit ;
• Aantonen dat er geen goede (Nederlandse) alternatieven aanwezig zijn voor je mobiliteit;
Bij het doen van mijn aanvraag ga ik akkoord met de volgende voorwaarden:
Dat de kosten voor de reis en het verblijf in het buitenland volledig voor mijn eigen rekening zijn.
Dit geldt ook als er sprake is van een mogelijke vervroegde terugkeer vanuit het buitenland;
Dat ik vertrek op eigen verantwoordelijkheid voor eventuele extra verblijfskosten, kosten voor repatriëring,
e.d. wanneer het land/regio op eens in lockdown gaat en ik niet kan afreizen naar Nederland;
Dat ik samen met de opleiding een studieplan maak waarbij veiligheid, verzekering en kwaliteit van het
onderwijs geborgd zijn. Mijn opleiding moet akkoord zijn met de aanvraag en plan;
Dat ik een vrijwaring teken voor kosten, reis- en verblijfverzekering en mogelijke studievertraging;
Dat ik samen met de opleiding of partnerinstelling nadenk over (online) alternatieven,
mocht buitenlandverblijf onverhoopt niet door kunnen gaan.
Dat ik schriftelijke toestemming van mijn partnerinstelling/ stageplaats organisatie nodig heb;
Na akkoord van bovenstaande zaken, voeg ik dit document toe in de e-mail met mijn aanvraag.

Stap 2: Beoordeling faculteit

De faculteit beoordeelt je aanvraag en vraagt advies aan de Corporate Risk & Insurance manager van de HvA.
Jouw opleiding moet akkoord zijn met je aanvraag en je plan.

Stap 3: Terugkoppeling besluit

De faculteitsdecaan besluit uiteindelijk over de aanvraag en reageert binnen 6 weken via de e-mail op je aanvraag.
Note; deze beslisboom is gemaakt in oktober 2020 en onder voorbehoud van wijzigingen.
Aan deze beslisboom kunnen geen rechten ontleend worden.

