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Stappenplan Minor Buitenland 

Voeding & Diëtetiek 

 
Stap Wat moet ik 

doen? 
Waar kan ik 
informatie vinden? 

Wie kan 
mij 
helpen? 

Wanneer 
moet ik dit 
doen? 

Is deze stap  
verplicht?  

1. Oriëntatie: 
jaar 2 

 

Informeer jezelf 
over de 
mogelijkheden, 
de vakken, het 
aanmeldproces 
en de randzaken  

AZ ‘Buitenland stage & 
studie’  
 
Algemeen: www.wilweg.nl  
 
 
 

International 
office, Anne 
Doornbos en 
Jacqueline 
Commandeur 
 
 

Studiejaar 2 
 

Verplicht als je 
 je  
minor in het  
buitenland wilt  
volgen 
 
 

Ga naar 
voorlichtings-
bijeenkomsten 
op de HvA ter 
oriëntatie 
 

HvA-website, email en 
MijnHvA 
 

International 
office, Anne 
Doornbos en 
Jacqueline 
Commandeur 
 

- September: 
Homecoming-day 
V&D 
-November: Going 
International 
op Amstelcampus 
-Maart: 
Voorlichting minor 
buitenland V&D 
-Maart: HvA-
brede 
minorenmarkt op 
Amstelcampus 
 

Optioneel, 
maar sterk aan 
te raden 
 

Stap Wat moet ik 
doen? 

Waar kan ik 
informatie vinden? 

Wie kan 
mij 
helpen? 

Wanneer 
moet ik dit 
doen? 

Is deze stap  
verplicht?  

2. 
Aanmelding: 

jaar 2 
 
 
 
 
 
 
 

Meld je aan voor 
de Holland 
Scholarship 
indien je aan de 
instapeisen 
voldoet en je je 
minor of stage 
buiten Europa 
wilt gaan volgen 
 
 

AZ ‘Buitenland stage & 
studie’ - Beurzenpagina 
 

International 
office 

1 mei voor 
studie/stage in 
het 
daaropvolgende 
studiejaar  
 
 
 
 
 

Nee  

https://student.hva.nl/voeding-en-dietetiek/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-studie/buitenland-stage-en-studie.html?origin=jWbHqWoRR3WoyIpe29adKg
https://student.hva.nl/voeding-en-dietetiek/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-studie/buitenland-stage-en-studie.html?origin=jWbHqWoRR3WoyIpe29adKg
http://www.wilweg.nl/
http://www.hva.nl/achieve/az-lemmas/studenten/hva-breed/studentenzaken/going-international/going-international.html?origin=xAVBo0EnQ224WM4//A283g
http://www.hva.nl/achieve/az-lemmas/studenten/hva-breed/studentenzaken/going-international/going-international.html?origin=xAVBo0EnQ224WM4//A283g
http://www.minoren.hva.nl/
https://student.hva.nl/voeding-en-dietetiek/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-studie/beurzen/beurzen.html?origin=jWbHqWoRR3WoyIpe29adKg
https://student.hva.nl/voeding-en-dietetiek/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-studie/beurzen/beurzen.html?origin=jWbHqWoRR3WoyIpe29adKg
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Stap 
 
 

3. 
Aanmelding: 

jaar 3 

Vul het aanmeld-
formulier in op 
de AZ-pagina 
voor een minor 
buitenland in 
semester 2 van 
het derde 
studiejaar (sem 
6) 
 
Minor buitenland 
in semester 1 
(sem 5 of 7): 
aanmelding in 
overleg 
 

AZ ‘Buitenland stage & 
studie’ – Voeding & 
Diëtetiek 
 
 
 
 
 
 
 

International 
office, Anne 
Doornbos en 
Jacqueline 
Commandeur 
 
 
 

Deadline voor 
minor buitenland 
in semester 2 van 
jaar 3 (sem 6):  
1 juli 
 
Minor buitenland 
in semester 1 
(sem 5 of 7): 
uiterlijk 5 
maanden voor 
gewenst vertrek 

Verplicht  
 
 
 
 
 
 

Uitslag selectie 
 
 
 
 

Via email 
 
 

International 
office, Anne 
Doornbos en 
Jacqueline 
Commandeur 
 

Vóór de 
zomervakantie 

 

Wat moet ik 
doen? 

Waar kan ik 
informatie vinden? 

Wie kan 
mij 
helpen? 

Wanneer 
moet ik dit 
doen? 

Is deze stap  
verplicht?  

 

Na nominatie 
door 
International 
Office, vindt er 
een 
partnerspecifieke 
afspraak plaats 
 

Je ontvangt per email 
informatie over de partner 
en de afspraak 
 

International 
office 
 
 
 
 

De afspraak vindt 
begin oktober 
plaats 
 

Verplicht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Student meldt 
zich zelf aan bij 
de 
partnerinstelling  
 

Via partner; student 
ontvangt informatie 
wanneer hij/zij is 
genomineerd.  

International 
office 

Eind september-
half december: de 
aanmelddeadline 
en procedure 
verschilt per 
partner  

Verplicht 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

https://student.hva.nl/voeding-en-dietetiek/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-studie/informatie-voeding-en-dietetiek/buitenland-stage-en-studie-voeding-en-dietetiek.html?origin=jWbHqWoRR3WoyIpe29adKg
https://student.hva.nl/voeding-en-dietetiek/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-studie/informatie-voeding-en-dietetiek/buitenland-stage-en-studie-voeding-en-dietetiek.html?origin=jWbHqWoRR3WoyIpe29adKg
https://student.hva.nl/voeding-en-dietetiek/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/buitenland-stage-en-studie/informatie-voeding-en-dietetiek/buitenland-stage-en-studie-voeding-en-dietetiek.html?origin=jWbHqWoRR3WoyIpe29adKg
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Step 
 

Wat moet ik 
doen? 

Waar kan ik 
informatie vinden? 

Wie kan 
mij 
helpen? 

Wanneer 
moet ik dit 
doen? 

Is deze stap  
verplicht?  

 

4. Voorberei-
ding: jaar 3 

Going abroad-
sessie 1  
Voorlichting door 
het IO over 
algemene zaken 
m.b.t. de minor in 
het buitenland en 
de Erasmusbeurs 
 

Je ontvangt een email van 
het International Office 

International 
office  
 

Half oktober 
 

Verplicht 
 

 Aanmelddeadline 
Erasmusbeurs 
formulier 1.1 voor 
studie of 2.1 voor 
stage 

AZ ‘Buitenland stage & 
studie’ - Beurzen 
 

International 
office  
 

1 november   Optioneel voor 
studenten die 
in Europa gaan 
studeren of 
stage lopen 
  

 
 
 
 
 
 

Going Abroad-
sessie 2 
Cultuurspel en 
voorlichting over 
de verwachtingen 
vanuit de 
opleiding 
 

Uitnodiging via email Anne 
Doornbos & 
Jacqueline 
Commandeur 

Half november 
 

Verplicht  

 
 
 
 

 

Going Abroad-
sessie 3 
Les interculturele 
communicatie & 
borrel met 
internationale 
studenten op 
Amstelcampus 

Uitnodiging via email International 
office  

Begin december Verplicht  

 Going Abroad-
sessie 4 
Presenteren over 
waar je naar toe 
gaat en wat je 
gaat doen  
 

Uitnodiging via email  Anne 
Doornbos & 
Jacqueline 
Commandeur 

Half december Verplicht 

Invullen, laten 
ondertekenen en 
insturen van je 
1.2/2.2 learning 
agreement (bij 
aanvraag 
Erasmusbeurs) 

AZ ‘Buitenland stage & 
studie’ - Beurzen 
 

International 
office 

Uiterlijk twee 
weken voor de 
start van het 
semester bij de 
partnerinstelling 

Verplicht als je 
de 
Erasmusbeurs 
wilt ontvangen 
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Neem bij vragen over dit stappenplan contact op met het International Office: sn-international@hva.nl . 

 

 

Aanmelddeadline 
FBSV-beurs; voor 
minor of stage 
buiten Europa  

AZ ‘Buitenland stage & 
studie’ - Beurzen 
 

International 
office  
 

1 februari 
 
 
 
 

Optioneel 
 
 

Step 
 

Wat moet ik 
doen? 

Waar kan ik 
informatie vinden? 

Wie kan 
mij 
helpen? 

Wanneer 
moet ik dit 
doen? 

Is deze stap  
verplicht?  

5. Tijdens 
verblijf 

buitenland en 
na terugkeer 

 
 
 

Verblijf in het 
buitenland  

De partneruniversiteit is nu 
je eerste contactpersoon 

International 
office van 
partneruni-
versiteit en 
eventuele 
buddy of 
mentor 
 

Januari/februari 
tot mei/juni/juli 
(afhankelijk van 
semesterdata 
partner) 

Als je je minor 
in het 
buitenland wilt 
volgen wel  

Going abroad-
sessie 5 
Aanwezigheid bij 
Homecoming day 
en eigen 
ervaringen delen 
 

Uitnodiging via email  Anne 
Doornbos & 
Jacqueline 
Commandeur 

Begin september Verplicht 

 Inleveren van je 
cijferlijst en 
invullen 
vragenlijst 

Email International 
office, Anne 
Doornbos en 
Jacqueline 
Commandeur 
 

Na terugkeer Verplicht  

mailto:sn-international@hva.nl

