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Voorwoord  
 
Onze samenleving is steeds internationaler geworden. Binnen je opleiding is er ook 
de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen tijdens een periode in het 
buitenland. Ook kun je in Nederland activiteiten ondernemen met een internationale 
dimensie. Voor de meeste studenten is een internationale ervaring er een die ze niet 
hadden willen missen!  
 
Deze guide geeft informatie over de internationale mogelijkheden binnen je opleiding,  
de organisatorische en praktische aspecten die daarbij aan de orde komen, wie je 
daarbij kunnen helpen en wat je van de opleiding en van het International Office mag 
verwachten.    
 
Het regelen van een verblijf in het buitenland verloopt niet altijd even gestructureerd 
en er is vaak sprake van onzekerheid. Er wordt een beroep gedaan op je flexibiliteit 
en zelfstandigheid, dit zal je ook merken tijdens je verblijf in het buitenland.  
 
Als je naar het buitenland wil en je bent nog niet bij je SLB-er geweest, ga dan zo 
spoedig mogelijk langs om na te gaan of een buitenlandverblijf in jouw studieplan 
past. 
 
Succes! 
 
Mireille Bogaers  
Sterre de Haan 
Marguerite Westenborg  
Margriet van der Zanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  Deze uitgave is samengesteld door het International Office faculteit FG. 
Suggesties voor verbeteringen en of aanvullingen zijn altijd welkom. Aan deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Sommige gegevens zijn aan 
verandering onderhevig. (Uitgave: oktober 2019) 
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Inleiding 
 
Waarom zou je in het kader van je studie een buitenlandervaring willen?  
Natuurlijk omdat het voor de meeste studenten een geweldige ervaring is, maar heb 
je er verder ook wat aan voor je beroep? 
 
Onze huidige maatschappij beperkt zich niet meer tot de landsgrenzen. De toegang 
tot het Internet en het gebruik ervan is de laatste jaren enorm toegenomen. De andere 
kant van de wereld is hiermee dichterbij gekomen en informatie binnen enkele 
minuten binnengehaald. Ook het contact met vrienden en kennissen ver weg is 
makkelijker via e-mail, Twitter, Facebook, Instagram etc.   
 
Ook maatschappelijke vraagstukken beperken zich niet tot de grenzen van een land 
en moeten in samenwerking en met respect voor elkaar opgelost worden.  
Europees beleid en regelingen richten zich daarop en leidden onder andere tot het vrij 
verkeer van personen binnen de EU. Werken over de grenzen en toegang tot 
informatie daarover is veel gemakkelijker geworden.  
 
Door migratie is onze directe omgeving ook internationaler geworden. Mensen uit 
diverse culturen hebben vaak verschillende ideeën over gezondheid en andere 
verwachtingen van de gezondheidszorg. Afgestudeerde 
gezondheidszorgprofessionals krijgen allen te maken met zeer diverse 
patiënten/cliënten waarbij een beroep wordt gedaan op je internationale en 
interculturele competenties.  
 
Naast de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan voor je studie is er ook 
steeds meer aandacht voor internationalisation @ home. Zo kun je een internationale 
minor volgen in Nederland en je samen met internationale studenten bezighouden 
met gezondheidszorg op internationaal niveau.  
 
Op onderwijsgebied hebben de verschillende Ministers van Onderwijs binnen Europa 
de zgn. Bologna-afspraken gemaakt. Deze moeten ertoe leiden dat gebruik en 
waardering van je diploma in internationaal verband wordt vergemakkelijkt o.a. via het 
Bachelor/Master systeem, het ECTS studiepuntensysteem, erkenning van elkaars 
studiepunten en de verstrekking van een Diploma Supplement om de status van je 
opleiding en de inhoud ervan te verduidelijken.  
 
Steeds meer afgestudeerden blijken door al deze ontwikkelingen een werkplek of 
vervolgstudie in het buitenland te vinden al dan niet voor korte of langere tijd en 
krijgen daardoor te maken met de internationale arbeidsmarkt en werksituatie.  
 
Een periode in het buitenland ontwikkelt je internationale en interculturele 
vaardigheden, het vergroot je zelfstandigheid en vraagt flexibiliteit. Je leert zelf 
initiatief te nemen en creatieve oplossingen te zoeken en toe te passen. Je leert 
aspecten van een andere cultuur kennen, je plek daarin te vinden en respect te 
hebben voor elkaar. Je ziet hoe het anders kan, ook met minder middelen; je ziet 
ziektebeelden die hier niet voorkomen; je werkt op een andere manier samen; je leert 
kennismaken met een ander gezondheidszorg stelsel en wat dat voor de zorg 
betekent en je leert een andere taal kennen en spreken. 
 
Kortom: een internationale dimensie geven aan je studie heeft meerwaarde en geeft 
iets extra’s aan jouw CV!  
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1  WAAR TE BEGINNEN & WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN? 
 
1.1  Hoe pak je het aan en bij wie kun je terecht? 
 
Hoe pak je het aan? 
Je bent wel geïnteresseerd, maar hoe nu verder? Er komt een groot aantal vragen 
naar boven. Waar naar toe? Hoe ga ik dat betalen? Wanneer en hoe lang? En hoe 
doe ik dat zonder studievertraging? Kom ik in aanmerking? Zo zijn er nog vele vragen. 
Over het algemeen geldt dat je tijdens het oriëntatieproces met drie personen te 
maken hebt.  
 

1. Studieloopbaanbegeleider  
2. Docent coördinator internationalisering van je opleiding  
3. International office, kamer B1.06 

 
Voorbereiding:  

• Brightspace pagina’s van International Office 

• Voorlichtingscolleges per opleiding, zie Mededelingen Brightspace / 
opleidingen 
 

Je SLB-er kan beoordelen of een buitenlandverblijf in jouw studieprogramma past en 
of je geen studieachterstand hebt. 
De docent coördinator internationalisering van de opleiding is verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke kant van je buitenlandverblijf.  
Het International Office adviseert en ondersteunt bij praktische en organisatorische 
aspecten van je verblijf. Ook kan het International Office informatie geven over de 
mogelijkheden die er binnen de opleidingen zijn.  
 
Wacht niet te lang met actie ondernemen als je weet dat je tijdens je studie naar het 
buitenland wil. Begin liefst een jaar van tevoren met de eerste voorbereidingen. Het 
oriënteren op en de voorbereidingen voor een verblijf in het buitenland kosten tijd. 
Houd er bovendien rekening mee dat er voor de uitwisselings- en 
beurzenprogramma’s deadlines bestaan.  
 
Wil je naar een instelling die niet valt onder de huidige samenwerkingsverbanden dan 
zul je met een gedetailleerd studie/stageplan moeten komen en veel meer zelf 
moeten regelen. Je opleiding dient je verblijf goed te keuren. Voor bestemmingen 
buiten Europa zijn er beperkt beurzen beschikbaar.    
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1.2 Welke mogelijkheden zijn er?  
 
Binnen elke opleiding zijn er mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, deze zijn 
echter verschillend. Overleg met het International Office of de docent coördinator 
internationalisering van je opleiding wat er binnen jouw studie kan. 
In het algemeen zijn er de volgende mogelijkheden: 
 
Stage of een combinatie van stage en lessen in het buitenland 
Als student binnen de Faculteit Gezondheid kun je stage lopen in het buitenland. 
Meestal is dat een stage in het derde of vierde jaar van je studie. Een buitenlandstage 
moet altijd goedgekeurd en erkend worden door je opleiding.  
Het International Office onderhoudt uitwisselingscontacten met andere universiteiten 
en hogescholen. Via deze instellingen kan het International Office een stage helpen 
organiseren bij een instelling in het buitenland. Meestal is het mogelijk stage bij een 
van deze zogenoemde partnerinstellingen te combineren met vakken. Het voordeel 
daarvan is dat je ook te maken hebt met studenten, leeftijdgenoten in het gastland en 
je daardoor vaak eerder op je gemak voelt.  
Daarnaast is het in veel landen mogelijk om direct contact te leggen met een 
stageplaats zonder tussenkomst van een onderwijsinstelling. Het stagebureau van je 
opleiding heeft een overzicht van deze adressen. Het aantal verschilt per opleiding. 
Vraag ernaar bij je stagebureau of het International Office. 
Als je naar een ander EU-land gaat, kun je onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een Erasmusbeurs. Vraag het International Office naar de 
voorwaarden en de hoogte van deze beurs. Het International Office heeft ook 
contacten buiten Europa. Ook hier bestaan een aantal beurzen voor, maar deze zijn 
beperkt (zie verder beurzen).  
 
Studeren in het buitenland 
Diverse hogescholen en universiteiten in het samenwerkingsnetwerk bieden vakken 
aan gericht op internationale (meestal in combinatie met nationale) studenten die in 
het Engels worden gegeven. Het beste is om via de websites van de 
partnerinstellingen na te gaan waar, wanneer, welke vakken worden aangeboden en 
wat de inhoud ervan is. Daarna zul je een plan moeten maken en deze ter 
goedkeuring indienen bij de examencommissie van je opleiding. Houd rekening met 
tijdige voorbereiding.  
 
Internationale minoren binnen Hogeschool van Amsterdam 
Binnen de Hogeschool van Amsterdam is er ook aandacht voor internationalisation @ 
Home. Zo worden er verschillende minoren aangeboden die ook toegankelijk zijn voor 
internationale studenten. 
Faculteit Gezondheid biedt de volgende multidisciplinaire en internationale minoren 
aan:  

- Global Health. Deze minor is een samenwerking met Oslo Metropolitan 
University in Noorwegen. De minor wordt (ongeveer) tegelijkertijd op beide 
onderwijsinstellingen gegeven en studenten kunnen kiezen waar zij 
deelnemen binnen het beschikbare aantal plaatsen. Voor deze minor is al 
goedkeuring verleend door de examencommissie dus dat hoef je niet meer 
zelf aan te vragen. De minor wordt aangeboden in het eerste semester van het 
schooljaar in Oslo en Amsterdam, en in Amsterdam ook in het tweede 
semester.  

- Sports Physical Therapy. Deze minor wordt in het eerste semester op de 
Faculteit Gezondheid gegeven. 
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Ook buitenom onze faculteit zijn er internationale minoren die toegankelijk zijn voor 
studenten van FG. Zo is er de minor Internationalisering, Onderwijs, Opvoeding en 
Gezondheidszorg in het Buitenland binnen de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Kijk 
voor verdere informatie over deze internationale minoren de minorensite.  
 
Conferenties of congressen 
De opleidingen Ergotherapie, Oefentherapie, Verpleegkunde en Fysiotherapie bieden 
studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan conferenties, (bijv. internationaal 
beroepsnetwerk, themaprojecten, multidisciplinair netwerk etc.) waarbij de opleiding 
vaak een gedeelte van de kosten voor hun rekening neemt. Voor studenten 
Ergotherapie is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan mobility weeks.  
Informeer hiervoor bij de docent coördinator van de opleiding en houd de DLWO 
pagina’s van je opleiding in de gaten. 
 
Afstuderen in het buitenland 
Soms is het mogelijk om een afstudeeropdracht in het buitenland te doen. Afspraken 
hierover verschillen per opleiding en dienen in nauw overleg met de docent 
coördinator internationalisering van de opleiding gemaakt te worden. Ook dien je via 
deze contactpersoon goedkeuring voor het buitenlandse afstuderen te vragen. Doe je 
dit niet van tevoren, dan loop je het risico dat studiepunten niet erkend worden. 
Over het algemeen moet je zelf met een onderwerp en een afstudeerplan komen, 
waarbij een van de universiteiten of hogescholen uit het partnernetwerk waar je 
interesse naar uitgaat een begeleider zoekt. In enkele gevallen is het mogelijk om aan 
te sluiten bij een lopend onderzoeksproject van de gastinstelling. Stel je op de hoogte 
van deze projecten bij je opleiding via de contactpersoon internationalisering. 
 
Doorstuderen in het buitenland na je afstuderen 
Voor afgestudeerden van Faculteit Gezondheid staan vele doorstudeermogelijkheden 
in het buitenland open bijvoorbeeld via een Masteropleiding. Een Masteropleiding 
bestaat meestal uit een vak verdiepend gedeelte, een onderzoek methodologisch 
gedeelte en een eigen onderzoek. Voor een financiële ondersteuning kun je een 
aanvraag doen via een VSB-beurs. (Zie verder beurzen) 
 
Werken in het buitenland na je afstuderen 
Er zijn mogelijkheden om te werken binnen en buiten Europa, en eveneens in 
ontwikkelingslanden. EURES is het portaal van de EU voor informatie over werken in 
Europa.  
 

https://minoren.mijnhva.nl/
http://ec.europe.eu/eures
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FIGUUR 1 - 1.3 PROCEDURE IN SCHEMA 
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1.4 Procedure en voorwaarden 
 
Voorwaarden om toestemming te krijgen voor een buitenlandverblijf kunnen per opleiding 
verschillen, dus vraag daarnaar bij je SLB-er of de docent coördinator internationalisering 
van je opleiding. 
 
ALGEMENE BUITENLAND CRITERIA: 
-  er is geen sprake van studieachterstand; 
- je hebt toestemming van je opleiding voor je studieplan in het buitenland; 
-  de begeleiding (hier en in het buitenland) kan goed verzorgd worden; 
- je hebt alle praktische zaken (als begeleiding, huisvesting, verzekeringen, visum en 

noodformulier etc.) voor vertrek geregeld; 
- onderwijs past in het studieprogramma en is goedgekeurd. 
 
IN HET GEVAL VAN STAGES:  
- eerdere stages zijn naar tevredenheid afgerond; 
-  de stage voldoet aan de stagecriteria en past in het studieprogramma. 
 
Ook zul je de Engelse taal en de taal van het gastland waar je heen wilt zodanig moeten 
beheersen dat je tijdens je studie of stage in staat bent in deze taal mondeling en schriftelijk 
te communiceren. We zullen je vragen aan te tonen dat je aan deze eis voldoet. 
 
Verder zijn er een aantal belangrijke punten voor je zelf: 
- financieel moet je de periode in het buitenland kunnen dragen; 
- er komt veel kijken bij een buitenlandverblijf en je zult veel moeten regelen. Flexibiliteit is 
belangrijk. 
 
TOESTEMMING VAN JE OPLEIDING (GROEN LICHT):  
Het is heel belangrijk dat je de goedkeuring van je opleiding hebt als je naar het buitenland 
wil gaan. Alleen dan heb je de verzekering dat de studiepunten die je daar behaalt ook 
werkelijk meegeteld zullen worden.  
Dus als je weet wat je wil, ga langs bij je SLB-er en de docent coördinator van je opleiding en 
vraag middels een handtekening van (een van) beiden de toestemming van je opleiding. Op 
de checklist van International Office heet dit “groen licht”.  
 
FOLLOW -UP GESPREKKEN:  
Het International Office zal je om diverse documenten vragen die nodig zijn voor het 
aanmelden bij een andere universiteit of hogeschool (cijferoverzicht, motivatiebrief, CV etc.). 
Verder zal besproken worden welke praktische zaken nog geregeld moeten worden en of er 
financiële tegemoetkomingen voor jouw bestemming en doel beschikbaar zijn en/of waar je 
daarvoor zou kunnen zoeken. 
 
Neem je motivatiebrief uitgeprint mee en stuur hem op per attachment naar 
internationalofficehealth@hva.nl. Je overlegt met het International Office in welke taal je de 
brief opstelt. Wat staat daar in? Zie bijlage 1: richtlijnen brief.  
 
In principe wordt via het International Office officieel contact gelegd met de contactpersoon 
van de betreffende instelling in het buitenland. Je motivatiebrief wordt gevoegd bij dit officiële 
verzoek van de school. 
 
Zodra er bericht komt van de instelling in het buitenland wordt dat aan jou en de opleiding 
doorgegeven. Vervolgens maak je met het International Office een afspraak om de verdere 
stappen te bespreken en eventuele beursformulieren in te vullen.   
 

internationalofficehealth@hva.nl
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TERUGKOMST EN EVALUATIE 
Bij terugkomst wordt er van je verwacht dat je binnen twee weken het eindgesprek met je 
SLB-er en het International Office hebt en daarna ook bereid bent andere studenten voor te 
lichten over het land en de instelling waar je bent geweest. Ook kan een beroep op je 
gedaan worden bij het opvangen van buitenlandse uitwisselingsstudenten die naar de HvA 
komen. 
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2. JE BUITENLANDVERBLIJF FINANCIEREN 
 
Een tijdje naar het buitenland in het kader van je opleiding is over het algemeen een 
geweldige ervaring, maar er zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Denk aan extra kosten 
voor huisvesting en de reis. Daarnaast zit je in een nieuwe omgeving die je gaat ontdekken 
en daar komen ook extra uitgaven bij voor uitstapjes etc. Binnen Europa zijn er gelukkig 
enkele mogelijkheden om je verblijf financieel te ondersteunen. Buiten Europa zijn er bijna 
geen fondsen en/of beurzen beschikbaar. Kijk goed naar de voorwaarden die worden gesteld 
en houd de deadlines voor aanvragen goed in de gaten.  
 
TABEL 1 - FINANCIERING 

Beurs/financiering Voor wie? 

Studiefinanciering  
 

Iedere student die nog recht heeft op stufi en naar het buitenland 
gaat; 

OV-vergoeding Iedere student met een geldig studenten OV; 

Erasmusbeurs HvA-student, full-time die voor min. twee (stage) of drie (studie) volle 
maanden naar ander EER-land gaat (dat niet zijn thuisland is); LET 
OP! Criteria veranderen per academic year. Meest actuele info kan je 
navragen bij het International Office 

Holland Scholarship HvA-student, min. drie maanden naar een land buiten de EER.; 

VSB-beurzen Na afstuderen studie of onderzoek in het buitenland (geen stages); 

Fulbright Na afstuderen studie of onderzoek in de VS. 

  

   

1. Gedurende je stage of studie in het buitenland kun je je studiefinanciering, als je deze 
normaal gesproken ook krijgt, laten doorlopen. Zie www.duo.nl voor meer informatie of 
kom langs bij het International Office voor eventuele vragen.   

 
2. Lever je OV-kaart in voor de periode die je in het buitenland zal zijn en ontvang een 

vergoeding voor de betreffende maanden. Hiervoor moet je een aanvraagformulier 
indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Klik hier voor meer informatie. 
Zorg dat je dit tijdig (twee maanden van tevoren) doet.  

 
3. Tegemoetkoming in de vorm van beurzen. Hieronder volgt informatie over de grotere 

beurzenprogramma’s. Gedetailleerde informatie kun je op alle websites vinden. Er zijn 
ook particuliere fondsen die zich richten op heel specifieke studenten, bijvoorbeeld 
studenten met Friese voorouders of studenten die een bepaald onderzoek gaan doen 
tijdens hun buitenlandverblijf etc. Of je in aanmerking komt voor een dergelijke, 
specifieke tegemoetkoming kun je vinden op: www.beursopener.nl.  

 
a. Erasmusbeurs 
Om in aanmerking te komen voor een Erasmusbeurs moet je aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Deze veranderen per academic year. Klik hier voor de meest update informatie over 
deze voorwaarden. Voor overige vragen en het aanvragen van een Erasmusbeurs kun je 
terecht bij het International Office. De medewerker van het International Office zal je verder 
over deze beurs informeren en je eventueel alle formulieren geven. Je kunt de 
Erasmusbeurs één keer aanvragen tijdens je studie. 
 
b. Holland Scholarship, zie www.hva.nl  
Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap én 47 Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten 

http://www.duo.nl/
https://duo.nl/particulier/ov-vergoeding-buitenland.jsp
http://www.nuffic.nl/
https://az.hva.nl/studenten/az-lemmas/studenten/hva-breed/studentenzaken/beurzen/holland-scholarship/holland-scholarship.html
https://www.vsbfonds.nl/studiebeurzen/hbowo
http://www.fullbright.nl/
http://www.duo.nl/
https://duo.nl/particulier/ov-vergoeding-buitenland.jsp
http://www.beursopener.nl/
https://az.hva.nl/studenten/az-lemmas/studenten/hva-breed/studentenzaken/beurzen/erasmus/erasmus.html
http://www.hva.nl/
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die willen studeren, stage lopen of een onderzoek willen doen buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en 
Noorwegen. Voor deze beurs is een deadline gesteld. Meer informatie over het aanvragen 
van deze beurs en de deadline vind je op de Brightspace pagina van het International Office.  
 
BEURZEN EN FONDSEN NA AFSTUDEREN 
 
c. VSB-beurzen  
De VSB-beurs is een initiatief van het VSB-Fonds. De VSB-beurs stelt studenten in staat om 
na afronding van hun opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit een studie of 
onderzoek in het buitenland te doen, waarmee zij hun kennis kunnen verbreden of 
verdiepen. De aanvullende studie moet minimaal 12 maanden en mag maximaal 24 
aaneengesloten maanden duren en moet binnen die periode af te ronden zijn. De beurs is 
niet bestemd voor stages of taalcursussen. De VSB-beurs bedraagt afhankelijk van de 
begroting van de aanvrager maximaal 10.000,- euro en is een volledige schenking. Een 
commissie van de hogeschool selecteert de studenten. Klik hier voor meer informatie. 
 
d. Fulbright 
Het Fulbright Center stelt elk jaar beurzen beschikbaar voor studie of onderzoek in de 
Verenigde Staten met als doel het begrip tussen Amerikanen en Nederlanders te 
bevorderen. Gezamenlijk financieren de Nederlandse en Amerikaanse overheid een tiental 
beurzen. Daarnaast ontvangt het Fulbright Center steun van fondsen. De Netherland-
America Foundation (NAF) en de Holland America Friendship Foundation financieren nog 
eens elk tien beurzen. Fulbright-beurzen die door bedrijven worden gesponsord zijn hoger 
dan de standaardbeurzen, maar stellen tevens extra eisen. De website van het Fulbright 
Center geeft daarover uitgebreide informatie: www.fulbright.nl. Zodra nieuwe bedrijfsbeurzen 
beschikbaar komen, worden deze op de website vermeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.studiebeurs-buitenland.nl/
http://www.fulbright.nl/
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3  EN HOE ZIT HET DAN MET..?  
 
3.1 Verzekeringen 
 
Een van de voorwaarden voor vertrek naar het buitenland tijdens je studie is dat je 
voldoende verzekerd bent. Middels een verklaring dat je voldoende verzekerd bent die je 
inlevert bij het International Office, toon je dat aan. Ook is het handig papieren kopieën van 
je polissen (en paspoort) mee te nemen op reis, in het geval je geen toegang tot het internet 
hebt.    
 
Het gaat daarbij om: 
 
Ziektekostenverzekering   
Informeer bij je zorgverzekeraar naar de buitenlanddekking binnen jouw polis. Wees hierbij 
duidelijk over de duur van je verblijf in het buitenland. Neem eventueel een (tijdelijke) 
aanvulling. Vraag ook om een verklaring waarmee je in het buitenland kunt aantonen dat je 
verzekerd bent tegen ziektekosten. Zeg je lopende ziektekostenverzekering in Nederland 
NIET op om acceptatieproblemen bij terugkomst te voorkomen.  
 
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 
Informeer bij je verzekeringsmaatschappij of je WA-verzekering ook het verblijf in het 
buitenland dekt. Voor vertrek MOET je aantonen dat je ziektekosten en WA-verzekering zijn 
geregeld middels een verklaring, te mailen als pdf naar het International Office (Zie 
verklaring in bijlage). Ook kun je overwegen een ongevallenverzekering en/of een 
verzekering voor rechtsbijstand en buitengewone kosten af te sluiten. Meer informatie 
hierover vind je bij je verzekeringsmaatschappij.  
 
Bij het International Office kun je informatie krijgen over het ‘Insurance Certificate for 
Students’ (ICS) van Aon. Dit ICS biedt een uitgebreide verzekering die speciaal bestemd is 
voor studenten, personeel en wetenschappers die voor studie, stage of uitwisseling naar het 
buitenland gaan. Klik hier voor meer informatie. 
 
3.2  Medische aspecten 
 
Ga je buiten Europa studeren, stel je dan op de hoogte van de gezondheidssituatie in het 
gebied waar jij naar toe gaat en welke bescherming je in acht moet nemen. Een deskundig 
reizigersgeneeskundig arts zal je een algemeen gezondheidsadvies kunnen geven en 
informeren over eventuele benodigde vaccinaties etc.  
Wanneer je in het dagelijkse leven medicijnen gebruikt, moet je er rekening mee houden dat  
deze medicijnen niet per definitie op recept verkrijgbaar zijn in het buitenland. Overleg met je 
arts of je voldoende mee kunt krijgen om je verblijf in het buitenland te overbruggen. Laat 
door de apotheker altijd de Latijnse benaming van het medicijn op de verpakking zetten om 
te voorkomen dat je ‘pillen’ bij controle voor drugs worden aangezien. Je kunt ook een 
reisdocument bij de apotheek opvragen. Tevens is het handig zelf een pakketje mee te 
nemen met wat standaard medicijnen als paracetamol, ibuprofen, pleisters etc. 
Ook een controlebezoek aan de tandarts voor vertrek kan nuttig zijn.  
 
3.3  Visum, werk- en verblijfsvergunning 
 
Binnen de Europese Unie valt de organisatie van een studieverblijf nog enigszins mee 
vanwege de nabijheid, maar ook vanwege de eensgezinde wet- en regelgeving. Wie in een 
van de lidstaten stage gaat lopen, blijft een lange procedure voor de aanvraag van een 
visum- en verblijfsvergunning bespaard. Ook een werkvergunning is niet nodig, als je niet 

http://www.aonstudentinsurance.com/students/nl
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langer dan drie maanden gaat. Controleer altijd of er aan bepaalde voorwaarden moet 
worden voldaan voor een legaal verblijf.  
Als je buiten Europa gaat, wordt het ingewikkelder. De belangrijkste moeilijkheden die je kunt 
verwachten in de regelfase van je verre stage zijn van administratieve aard. Het aanvragen 
van een visum kan maanden duren en het is soms al een hele klus uit te zoeken welk visum 
en welke documenten je daarvoor nodig hebt. Soms is er voor de aanvraag van een visum 
een officiële schriftelijke uitnodiging van de instelling in het buitenland nodig. Soms is ook 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Neem deze termijn mee in de planning van je 
visumaanvraag. Met de vraag of je een visum, verblijfs- en of werkvergunning nodig hebt en 
hoe je die aanvraagt kun je het beste terecht bij de betreffende ambassade of het consulaat. 
Let op: een aantal ervan is gevestigd in Brussel, Bonn, Parijs, Berlijn of Londen. Klik hier 
voor meer informatie. 
 
3.4  Huisvesting 
 
In het gastland 
Wanneer je deelneemt aan een Erasmus-uitwisseling verzorgt de gastinstelling meestal de 
huisvesting of bemiddelt erbij. 
Wellicht is er iemand in jouw netwerk die je aan een contact in het buitenland kan helpen. 
Vertel dus overal waar je heen wilt en dat je huisvesting zoekt. 
 
In Nederland 
Je kunt overwegen je kamer of huis te verhuren, voor onderhuur heb je officieel toestemming 
nodig van je huisbaas of de woningcorporatie. Indien ze een verklaring van de school 
vragen, dat je gedurende die periode in het buitenland studeert, dan kun je die bij het 
International Office vragen. Houd er rekening mee dat onderhuren je geld oplevert, maar dat 
je aansprakelijk blijft voor eventuele schade die uit de onderhuur voortvloeit. Zet de 
afspraken die je met de onderhuurder maakt altijd op papier in de vorm van een contract. 
Daarin moet in ieder geval de onderhuurtermijn en de hoogte van de borg worden 
vastgelegd. Maak ook een inventarislijst met de belangrijkste spullen die je in je kamer/huis 
achterlaat.  
 
3.5  Kortingskaarten 
 
Het CJP (Cultureel Jongeren Paspoort) is een voordeelpas voor iedereen tot 30 jaar en geeft 
kortingsmogelijkheden in bijna alle Europese landen. Als student kun je de CJP combineren 
met de ISIC kaart, de wereldwijde International Student Identity Card. Deze geeft je vele 
kortingen over de hele wereld. De kaart is online te verkrijgen via www.isic.nl.  
 
3.6  Noodsituaties (zie ook bijlage 3: Safety Advice and Tools) 
 
Studenten die naar het buitenland gaan, moeten zich realiseren dat er dingen mis kunnen 
gaan. Ook de HvA zal de risico’s inschatten waarbij o.a. het reisadvies van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken betrokken wordt. Het is mogelijk dat de HvA de risico’s te groot acht en 
studenten geen toestemming tot vertrek geeft.  
Natuurlijk kan er zich altijd en overal een noodsituatie voordoen. Daarom dient elke student 
die een deel van de studie in het buitenland doet, online een noodformulier in te vullen. Ook 
wordt aangeraden altijd een paar kopieën van je paspoort, verzekeringen en belangrijke 
telefoonnummers mee te nemen.  
 
In bijlage 2 vind je een overzicht van belangrijke HvA-telefoonnummers en e-mailadressen 
die je in geval van nood kunt gebruiken. Zorg ervoor dat je deze nummers opslaat in je 
telefoon. Weet ook dat je altijd ‘collect call’ kunt bellen in geval van nood. Download voor 

http://www.embassy.nl/
http://www.isic.nl/
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vertrek de reis app van het ministerie van Buitenlandse Zaken: Reis app Buitenlandse 
Zaken. Zie ook bijlage 3 voor Checklist Buitenlandverblijf. 
 
 
3.7 Handige links 
 
Het overzicht “Handige links” hieronder geeft je een aantal websites die je van dienst kunnen 
zijn. 
 

 
 

Algemene 
informatie over 
studeren in het 
buitenland, 
mogelijkheden, 
landeninformatie 
 

• https://az.hva.nl/studenten/az-
lemmas/studenten/faculteiten/fmr/studi
e-en-stage-in-het-buitenland/studie-
en-stage-in-het-buitenland-fmr.html  

• www.epnuffic.nl 
 
 

• www.wilweg.nl 
 

 

• https://www.nederlandwereldwijd.nl/rei
zen/reisadviezen  

• www.lonelyplanet.com 

• Algemene informatie 
over studeren in het 
buitenland 
 

• Voor vragen over 
studeren in het 
buitenland 

• Voor algemene 
informatie over studeren/ 
stage/ werken in het 
buitenland 

• Algemene 
reizigersinformatie 

• Algemene 
landeninformatie 

Financiële zaken 
 

• www.duo.nl 
 
 

• www.beursopener.nl 

• Studeren in het 
buitenland en de 
studiefinanciering 

•  Voor informatie over 
mogelijke beurzen 

Verzekeringen 
 

• www.aonstudentinsurance.com/studen
ts/nl  

• Verzekering voor 
stage/studie in het 
buitenland 

Gezondheids-
adviezen 
 

• www.minbuza.nl 
 

• http://www.lcr.nl 
 
 
 

 
 
 
 

• http://www.amc.uva.nl/?pid=3152 
 
 
 

  

• Algemene 
gezondheidsinformatie 

• Landelijk 
Coördinatiecentrum 
Reizigers-advisering, 
algemene 
gezondheidsinformatie en 
info over bescherming 
tegen voorkomende 
ziekten . 

• Reizigersbureau/ Travel 
Clinic, onderdeel 
Tropencentrum AMC voor 
gezondheidsadvies bij 
reizen naar de Tropen. 

Visa, 
werkvergunning  
 

• www.embassy.nl 
 

• www.visum.nl 

• Overzicht ambassades en 
verdere doorverwijzing 

• Alle adressen 
ambassades + vereiste 

https://az.hva.nl/studenten/az-lemmas/studenten/faculteiten/fmr/studie-en-stage-in-het-buitenland/studie-en-stage-in-het-buitenland-fmr.html
https://az.hva.nl/studenten/az-lemmas/studenten/faculteiten/fmr/studie-en-stage-in-het-buitenland/studie-en-stage-in-het-buitenland-fmr.html
https://az.hva.nl/studenten/az-lemmas/studenten/faculteiten/fmr/studie-en-stage-in-het-buitenland/studie-en-stage-in-het-buitenland-fmr.html
https://az.hva.nl/studenten/az-lemmas/studenten/faculteiten/fmr/studie-en-stage-in-het-buitenland/studie-en-stage-in-het-buitenland-fmr.html
http://www.epnuffic.nl/
http://www.wilweg.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
http://www.lonelyplanet.com/
http://www.duo.nl/
http://www.beursopener.nl/
http://www.aonstudentinsurance.com/students/nl
http://www.aonstudentinsurance.com/students/nl
http://www.minbuza.nl/
http://www.lcr.nl/
http://www.amc.uva.nl/?pid=3152
http://www.embassy.nl/
http://www.visum.nl/
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documenten per land 
Kortingskaart 
 

• www.isic.nl  • International Student 
Identity Card 

Studentennetwer
ken 
 

• http://isn-amsterdam.nl/  
 

• www.aegee.org 

• International Student 
Network Amsterdam 

• Int. Studentenorganisatie 
 

 
 .

http://www.isic.nl/
http://isn-amsterdam.nl/
http://www.aegee.org/
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Bijlage 1 Richtlijnen brief en CV 

 
Aandachtspunten bij het schrijven van de motivatiebrief 
 
De brief is gericht aan de coördinator van de opleiding in het betreffende land of aan de stag 
verlenende instelling. Verplaats je in de positie van ‘sollicitant’. Je verzoekt om een 
stage/studieplaats en moet duidelijk maken waarom het voor de (stag verlenende) instelling 
aantrekkelijk is juist aan jou een (stage)plaats te bieden. Vertel wie je bent, wat je kunt en 
wat je graag zou willen doen. Geef een duidelijk beeld van jezelf. 
 
In de brief moet in elk geval het volgende staan: 
-  gegevens over jezelf; 
- waarom je deze opleiding bent gaan volgen; 
- welke relevante vakken je hebt gehad; 
-  eventuele eerdere stage-ervaringen; 
-  overige ervaring (bijv. eerdere buitenland-ervaring, werkervaring, begeleiding vakanties 

voor gehandicapten, medezeggenschapsraad, etc.); 
- beweegredenen om in het betreffende land studie/stage te willen doen; 
- naar welk werkveld je belangstelling het meest uitgaat (met redenen); 
- in welke mate je de taal van het land spreekt en dat je een talencursus volgt/gaat volgen. 
 
Het is belangrijk dat vooral je motivatie voor de studie/stage sterk naar voren komt in de 
brief. Ga kort in op eerdere ervaringen, hier kun je dieper op ingaan in je CV.  
Zorg er verder voor dat de brief er professioneel uit ziet. Het is je visitekaartje! 
 
Aandachtspunten bij het schrijven van het Curriculum Vitae 
 
- Deel het CV overzichtelijk in. Onder Personalia zet je gegevens zoals naam, adres en 

woonplaats. Onder Opleiding(en) ga je in op je studie(s) en vakkenpakket(ten). Onder 
werkervaring schrijf je welke stages je hebt gelopen en wat je ervan hebt geleerd. Het 
kopje hobby’s staat als laatste punt vermeld op de CV. 

- Wees zakelijk. Vermijd de “ik”-vorm.  
- Neem alleen relevante werkervaring op in de CV. Het zal waarschijnlijk niet van 

doorslaggevende betekenis zijn dat je in de zomer drie weken lang ijsverkoper bent 
geweest! 

-    Laat in de CV tevens naar voren komen welke van de moderne talen je beheerst en op 
welk niveau. 

- De lengte van een CV is maximaal twee A4-tjes. 
 
Vergeet niet de spellingscontroller te gebruiken.  
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Bijlage 2  BIJ NOODSITUATIES 

 

Emergency number in life threatening situations 24/7 
 

SOS International  
+31 20 6515151   

 
Meldkamer HvA   
+31 20 595 3333  

 
Emergency number Buitenlandse Zaken 24/7 

+31 247 247 247 
 

Noodnummer meldkamer verzekeringsmaatschappij 
+31 10 289 3536 

Polisnummer: DL260824 Hogeschool van Amsterdam 
 
 

Sla deze nummers goed op in je telefoon! 
 
 
Overleg voor vertrek met je SLB-er/begeleider op welk nummer deze te bereiken is. 

 

 

Opleidingscoördinatoren Internationalisering  

Ergotherapie Nadine Blankvoort +31  n.l.blankvoort@hva.nl 

Fysiotherapie Sascha Haans +31 634569513      s.h.a.haans@hva.nl 

Oefentherapie Greet Gevers +31 621157855 m.h.gevers@hva.nl 

Verpleegkunde Sanne Geers +31 628504484 s.geers@hva.nl 

 
 
 
 
Adres: 
Hogeschool van Amsterdam 
Faculteit Gezondheid 
T.a.v. …………………   
Tafelbergweg 51 
Postbus 2557    
1000 CN Amsterdam, The Netherlands 
 
 
 
 
 

International Office +31 6 14 41 83 54 internationalofficehealth@hva.nl  

mailto:internationalofficehealth@hva.nl
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RICHTLIJNEN 
 
-  Noteer bovenstaande nummers en adressen op verschillende plaatsen, zodat ze altijd 

bij de hand zijn. Zet deze telefoonnummers in je telefoon, dan heb je deze in ieder 
geval altijd bij de hand. 

- Geef (foto)kopieën van dit formulier aan familie, vrienden en in het buitenland  aan 
docenten of (stage)begeleiders. 

- Maak (foto)kopieën van al je belangrijke papier, denk aan paspoort, rijbewijs, sla deze 
op als PDF en stuur ze naar een mailadres waar je makkelijk bij kunt. 

- Geef adreswijzigingen, in Nederland of in het buitenland, onmiddellijk door aan het 
International Office en de opleidingscoördinator Internationalisering. 

 
En verder: 
- Draag gegevens over je bloedgroep en eventuele medicatie altijd bij je; 
- Informeer hoe je de consul of ambassade bereiken kunt; 
- Wees voldoende verzekerd! 
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Bijlage 3  Checklist Buitenlandverblijf       

Denk eraan dat je de handtekeningen van je SLB-er en de coördinator internationalisering 
nodig hebt om verder te gaan met je voorbereiding.  
 

A:Oriëntatie (1 jaar tot 6 maanden voor vertrek) 
 

o Motivatie: Waarom en waarheen………… 
 

o Idee over gedeelte studie buitenland besproken met je SLB’er & coördinator 
internationalisering 

 
o Studievoortgang gecontroleerd, geen studieachterstand 

 
o Plannen kenbaar gemaakt bij International Office 

 
o Study Abroad Guide gelezen 

 
o Informatie over het land waar je heen wilt gelezen.   

  
 

 
o Ervaringen van andere studenten die in dat land zijn geweest gelezen 
 
o Contact met studenten die al in dat land zijn geweest   

    
o Wil naar het buitenland via een van de samenwerkingspartners van de HvA   

Zo ja, informatie van de instelling is gelezen  
 

o Beheersing taal gastland. Zo niet, begin eventueel aan taalcursus 
 

o Niveau Engels gecheckt  
         
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Handtekening int. Coördinator van opl. 

_________________________________  

 (datum) ____________ 

 (naam begeleider)__________________ 

Zonder handtekening van de int. coördinator 

 kun je niet verder  met de voorbereiding! 

 

Handtekening SLB’er 

_________________________________  

 (datum) ____________ 

 (naam begeleider)__________________ 

Zonder handtekening van je begeleider 

 kun je niet beginnen met de voorbereiding! 
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B. Voorbereiding (6 maanden tot 2 weken voor vertrek) 
 

o Indien externe minor, aanvraag externe minor ingediend bij Examen Commissie 
 

o Motivatiebrief en CV aan de gastinstelling ingeleverd bij International Office 
             

o Huisvesting is geregeld       
 

o Contact met lokale begeleider gelegd      
 

o Verzekeringen geregeld 
 

o OV vergoeding geregeld   
 

o Indien nodig: Visum, werk- of verblijfsvergunning of bewijs van vaccinaties  
 

o Indien beurs aanvraag, documenten zijn ingeleverd     
 

o Voldoende financiële middelen om je buitenlandverblijf te bekostigen, eventueel creditcard
       

o Online Noodformulier ingeleverd bij International Office  
 

o Verklaring vaccinaties en verzekeringen ingeleverd bij International Office 
 

o Houd je een blog bij in het buitenland? Zo ja, link blog: 
 

 
Mag het I.O. deze blog delen met andere studenten? Ja/Nee  
 
 
 
Voortgangsgesprek met International office  Laatste gesprek voor vertrek  
 
 
  C: Na  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Na terugkomst (binnen 2 weken na terugkomst) 
 

o Resterende documenten ingeleverd voor beurs  
 

o Evaluatieformulier ingevuld en ingeleverd bij International Office   
 

o Vind je het leuk voorlichting te geven aan medestudenten over studie in het buitenland en 
jouw ervaring te delen?  

 
 Zo ja, e-mail: 
 
______________________________________________________ 

 

Datum: 

____________________ 

 

 

Handtekening International Office 

 

____________________________ 

 

 

Datum: 

 ____________________ 

 

 

Handtekening International Office 

 

_______________________________ 
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Bijlage 4  Safety Advice and Tools  

- Mandatory: Fill out the emergency form. Save a copy for yourself and take a print with you  

• You can find the form at the International Office page at MijnHvA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHdJ82DSxgDsHz4VrkTmIIwXismXzGc2zuF4-

oqVnHqozfRA/viewform. 

 

- Save important phone numbers in your telephone 

• For direct assistance in case of serious illness, personal accident or death in a foreign country, 
give direct notice to ACE assistance. Available 24/7 at telephone number: +31 (0) 10 289 
3536. If needed, the HvA Faculty of Health will be contacted consequently. 

• The emergency number of the Dutch Ministry of Foreign Affairs: +31 247 247 247. If you’re 

not Dutch, save the emergency number of the Ministry of Foreign Affairs of your home 

country. 

• The phone number of your health and travel insurance. 

• The phone number of the embassy.  

• Local emergency numbers (of the place you’re staying). 

• The phone number of the International Office of the host university or contact person of your 

internship company. 

 

- Save important documents  

• Put a document with the following details in your wallet: 

▪ Your personal contact details: name, birth date, gender, passport details, phone 

number, insurance numbers. 

▪ Name and contact details of your emergency contact person. 

• Make a few copies of your passport and put them in different bags. Save a scan of your 

passport in your mailbox, on a USB-stick and send a copy to your emergency contact person 

(Possibly with personal number invisible). 

 

- Download the Chubb Travel Smart app 

• You will be contacted immediately by the emergency contact person of the HvA in case there 

is an emergency at the location you’re at. 

• You can download the app via de app store (both Apple and Android). Search for ‘Chubb 

Travel Smart’. To register, you have to fill out your email address and password DL221283. 

• The app only works when your location data are turned on 

Safety Advice and Tools 

In this document you can find some useful advice and tools on safety for your time abroad. These can come in handy 

in case of emergencies like personal health problems, natural disasters, terrorist attacks, et cetera. We of course 

hope that you will not need them!  

 

Following all steps mentioned in this document is not mandatory, but we recommend you to have a careful look 

before your departure in order to be well prepared.  

 

In case you have any questions or remarks about the information listed below, please contact the International Office 

by sending an email to internationalofficehealth@hva.nl. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHdJ82DSxgDsHz4VrkTmIIwXismXzGc2zuF4-oqVnHqozfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHdJ82DSxgDsHz4VrkTmIIwXismXzGc2zuF4-oqVnHqozfRA/viewform
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- Register with the Ministry of Foreign Affairs  

• If you’re Dutch, you can do this with the Dutch Ministry of Foreign Affairs (MinBuza). In case 

there is an emergency in the country you are staying in, MinBuZa will know that you are there 

and can contact you. The registration tool of MinBuZa is called Reisapp Buitenlandse Zaken 

and you can find it here: https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/  

• If you’re not Dutch, it’s advisable to register with the Ministry of Foreign Affairs of your home 

country. 

 

- Regularly check the travel advice for the country you’re staying in  

• On the following page MinBuza posts its travel advice: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen (in Dutch) 

• MinBuZa also has an app, called Reisapp Buitenlandse Zaken, with travel advice, emergency 

tips, et cetera. See: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-

antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken. 

• If you’re not Dutch, you can check the travel advice on the website of the Ministry of Foreign 

Affairs of your home country 

 

- Download another emergency app on your smartphone 

• There are several apps in which you can save the contact details of people you wish to inform 

instantly in case something happens. Examples: 

▪ ‘I’m OK’ app 

▪ ‘Safety check’ app 

▪ ‘Facebook Safety Check’ 

 

- Have a look at websites with tips on health and safety. 

• A few examples: 
▪ https://www.joho.org/nl/veiligheid-het-buitenland-en-problemen-op-reis-

voorkomen-en-oplossen  

▪ http://travels.kilroyworld.nl/planning/noodgevallen 

▪ http://travels.kilroyworld.nl/planning/veilig-reizen  

▪ http://www.independenttraveler.com/travel-tips/safety-and-health  

▪ https://www.worldnomads.com/travel-safety  

▪ http://locationindependent.com/travel-safety-tips-cant-afford-ignore/  

https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://www.joho.org/nl/veiligheid-het-buitenland-en-problemen-op-reis-voorkomen-en-oplossen
https://www.joho.org/nl/veiligheid-het-buitenland-en-problemen-op-reis-voorkomen-en-oplossen
http://travels.kilroyworld.nl/planning/noodgevallen
http://travels.kilroyworld.nl/planning/veilig-reizen
http://www.independenttraveler.com/travel-tips/safety-and-health
https://www.worldnomads.com/travel-safety
http://locationindependent.com/travel-safety-tips-cant-afford-ignore/
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Bijlage 5 Verklaring verzekering en vaccinaties      

 

 

                                                                         International Office Health  

                                                                                  Amsterdam University of Applied Sciences 

  Nicolaes Tulphuis  
  Tafelbergweg 51 
  1105 BD Amsterdam 
  Postbus 2557 
  1000 CN Amsterdam 
  The Netherlands 
  T: +31 6 1441 8354 
  @: internationalofficehealth@hva.nl 
  www.amsterdamuas.com 

 
Hierbij verklaar ik mij voldoende te hebben geïnformeerd over de benodigde vaccinaties voor 
mijn verblijf in het buitenland en verklaar ik de volgende verzekeringen te hebben afgesloten 
voor tenminste de periode dat ik in het buitenland zal verblijven: 
 

• Ziektekostenverzekering 

• Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Naam: 

____________________________ 

Datum: 

____________________________ 

Periode in buitenland: 

____________________________ 

Handtekening: 

 

____________________________ 

 

 

mailto:internationalofficehealth@hva.nl
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Bijlage 6 Paklijst 

 
 

Documenten 
 
- Visum 
- Paspoort (ambassade) 
- Verzekeringspas (ziektekosten, meldingsplicht, bagage, WA) 
- Studentenkaart 
- Pasfoto’s 
- Bankpas/eventueel creditcard 
- Noodformulieren 
- Beursformulieren 
- Internationaal rijbewijs 
- Vaccinatie (gele boekje) 
- Wereldstekker 
- (beroeps-) Kledingvoorschriften 
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Bijlage 7  International Office -  NOODFORMULIER 

 
Het noodformulier dien je voor vertrek in te vullen. Deze vind je terug op de mijnHvA-pagina 
van het International Office.  
 
Directe link noodformulier: 
https://docs.google.com/forms/d/1_aVU_KgGnzKff0Bug-88btpwhTtAY-x7KaMTYCd6-
6c/viewform  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1_aVU_KgGnzKff0Bug-88btpwhTtAY-x7KaMTYCd6-6c/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_aVU_KgGnzKff0Bug-88btpwhTtAY-x7KaMTYCd6-6c/viewform
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Emergency number in life threatening situations 24 /7 
Meldkamer HvA  +31 20 595 3333  
SOS International +31 20 6515151   

 
 
 

Goede reis! 
 
 
 


