Wil je naar het buitenland voor studie,
onderzoek of een taalcursus? Ben je een
student, onderzoeker of pas afgestudeerd?
Vraag dan een beurs aan van de
buitenlandse overheid.

WILWEG.NL/CV

Voor welke landen kun je een Cultureel Verdragbeurs
aanvragen?
Duitsland

studiebeurs, onderzoeksbeurs, zomerbeurs

India

studiebeurs, onderzoeksbeurs

Indonesië

studiebeurs

Israël

studiebeurs, onderzoeksbeurs, zomerbeurs

Japan

studiebeurs (volledige bachelor of master), onderzoeksbeurs

Mexico

studiebeurs, onderzoeksbeurs

Polen

zomerbeurs

Rusland

studiebeurs, zomerbeurs

Tsjechië

zomerbeurs

Zwitserland

studiebeurs, onderzoeksbeurs

“Dit jaar in Israël was op zoveel
punten ongelofelijk verrijkend
voor me. Niet alleen het
studieprogramma, maar zeker ook
de ontmoetingen met bijzondere
mensen, het ontdekken van
schitterende plekken, het langzaam
leren kennen van een andere,
temperamentvolle cultuur.”
– Eddy Aangeenbrug

Met een Cultureel Verdragbeurs kun je als Nederlandse student tijdens
of na je studie in het buitenland studeren, onderzoek doen of een
taalcursus volgen met een beurs van de buitenlandse overheid. Elk land
onderscheidt zich op een ander gebied. Een bijzondere kans om de taal
en cultuur van een land te ontdekken én je vakkennis te vergroten!
Voorwaarden

Per land gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden!

Je hebt de Nederlandse nationaliteit
of woont een bepaalde tijd in
Nederland (afhankelijk van het land).
Je bent bij aanvang van de
beursperiode niet ouder dan 35 jaar
(onderzoeksbeurzen uitgezonderd).
Je bent hbo- of wo-student, pas
afgestudeerd of je bent onderzoeker
aan een universiteit. Voor een
zomerbeurs kun je al in het tweede
studiejaar in aanmerking komen.

Aanvragen

Een Cultureel Verdragbeurs vraag je aan
via Nuffic. Ieder land heeft een eigen
aanvraagprocedure en de hoogte van
de beurs varieert per land en beurstype.
Het landenoverzicht en het beursaanbod
verandert elk jaar. Op www.wilweg.nl/cv
vind je een overzicht van de meest actuele
deelnemende landen, voorwaarden,
aanmeldprocedures en deadlines.

Nieuwsgierig?

Neem contact op met Nuffic: cv@nuffic.nl
of kijk op www.wilweg.nl/cv.

Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie
over het hergebruik van deze publicatie.

