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HvA | VSBfonds Beurs 2023 (deadline 1 maart 2023) 
Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend 
 
De VSBfonds Beurs is bedoeld voor studenten die na hun afstuderen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hun 
studie in het buitenland willen voortzetten. Meer informatie over de VSBfonds Beurs is te vinden op 
www.vsbfonds.nl/studiebeurzen. Op deze website is ook het online aanvraagformulier voor de beurs te vinden (de 
website wordt ieder jaar omstreeks september bijgewerkt voor de nieuwe aanvraagronde).  
 
Profiel en doelstellingen VSBfonds Beurs 
Het VSBfonds steunt maatschappelijk betrokken studenten in hun ambitie om kennis en ervaring op te doen in het 
buitenland. De studenten nemen deze kennis en ervaring weer mee terug naar Nederland en verrijken daarmee de 
Nederlandse samenleving. Het VSBfonds zoekt studenten die blijk geven van betrokkenheid bij hun omgeving, 
zowel in de dingen die ze al gedaan hebben als in hun toekomstplannen. Het VSBfonds doet dit vanuit de 
verwachting dat die betrokkenheid in hun verdere leven en carrière een rol zal blijven spelen. 
 
Voorwaarden 
Voor de VSBfonds Beurs 2023 gelden o.a. de volgende voorwaarden: 

 De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit, of ontvangt/ontving Nederlandse studiefinanciering, of 
kan anderszins aantonen sterk geworteld te zijn in de Nederlandse maatschappij. 

 De (geplande) afstudeerdatum van de aanvrager dient te liggen tussen 1 maart 2021 en 31 december 
2023 (datum op diploma). Studenten kunnen maximaal één keer een VSBfonds Beurs ontvangen. 

 De buitenlandse vervolgstudie start tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024. 
 Studenten die aan de HvA afstuderen/zijn afgestudeerd als voltijd- of deeltijdstudent kunnen in 

aanmerking komen voor de VSBfonds Beurs. Duale studenten kunnen in aanmerking komen, maar alleen 
indien hun inkomsten “beperkt” zijn. D.w.z. indien hun financiële positie niet veel verschilt van die van 
reguliere voltijdstudenten).  

 De aanvraag voor de beurs is ingediend vóór het verstrijken van de daarvoor geldende deadline (zie 
onderstaande paragraaf “Deadline”). 

Naast bovenstaande voorwaarden gelden nog een aantal andere voorwaarden voor de VSBfonds Beurs. Deze 
worden omstreeks september 2022 gepubliceerd op www.vsbfonds.nl/studiebeurzen. Lees de voorwaarden op 
deze website nauwkeurig door om na te gaan of je voor de beurs in aanmerking kunt komen. De HvA stelt naast de 
voorwaarden op de website geen aanvullende voorwaarden en vraagt geen extra bijlagen voor het 
aanvraagdossier (zie ook de volgende paragraaf). 
 
Aanvragen/Aanvraagdossier 
Het aanvraagformulier voor de VSBfonds Beurs 2023 wordt omstreeks september 2022 gepubliceerd op de 
website van het VSBfonds, www.vsbfonds.nl/studiebeurzen. De deadline voor het aanvragen van de beurs 
verstrijkt op 1 maart 2023. Voor het aanvragen van de VSBfonds Beurs dien je een aanvraagdossier samen te 
stellen. Dit dossier bestaat uit de hieronder vermelde documenten. 
N.B. Het is niet toegestaan om naast onderstaande documenten extra documenten (zoals titelbladen, certificaten 
of referentiebrieven) aan je aanvraagdossier toe te voegen. 
N.B. Neem geen contactgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres, etc.) op in je CV en Motivatie VSBfonds. 
 

1. Het volledig ingevulde online aanvraagformulier van de VSBfonds-website (ingevuld in het Nederlands, 
het formulier is te vinden via www.vsbfonds.nl/studiebeurzen). 

2. Een scan van je definitieve of meest recente cijferlijst. 
3. Onderbouwing collegegeld (vaak volstaat hiervoor een print screen van de betreffende webpagina(s) van 

de buitenlandse universiteit(en) of een scan van een folder waaruit blijkt wat de hoogte van het 
collegegeld is). 

4. Curriculum vitae (CV) (max. 2 pagina’s A4-formaat, in het Nederlands). 
5. Indien je niet de Nederlandse nationaliteit hebt: extra document(en) om aan te tonen dat je Nederlandse 

studiefinanciering ontvangt/hebt ontvangen of anderszins goed geworteld bent in de Nederlandse 
maatschappij. 
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Wijze van inleveren 
Voor het aanvragen van een VSBfonds Beurs dien je de digitale aanvraagprocedure op de website van het 
VSBfonds volledig te doorlopen (zie www.vsbfonds.nl/studiebeurzen). In deze procedure worden alle documenten 
van je aanvraagdossier geüpload naar de website van het VSBfonds. De volledige aanvraag (inclusief alle bijlagen) 
wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar de HvA t.b.v. de selectieprocedure (zie onderstaande paragraaf 
“Selectieprocedure”). 
Nadat je je aanvraag hebt ingediend via de website van het VSBfonds dien je per mail aan de HvA-contactpersoon 
(scholarships@hva.nl) te laten weten dat je je aanvraag hebt ingediend. De contactpersoon kan dan bevestigen of 
je aanvraag in goede orde door de HvA is ontvangen. 
 
Deadline 
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de VSBfonds Beurs 2021 is 1 maart 2023. De deadline 
verstrijkt middernacht (Nederlandse tijd) in de nacht van 1 op 2 maart 2023 (geen seconde later). Aanvragen 
ontvangen na het verstrijken van de deadline worden niet in behandeling genomen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de kandidaat ervoor te zorgen dat zijn/haar aanvraag vóór het verstrijken van de 
deadline wordt ontvangen. Eventuele vertraging als gevolg van technische problemen met het online 
aanvraagformulier is geheel voor eigen risico van de kandidaat (zie ook onderstaande paragraaf “Tips en 
aanbevelingen”). 
 
Wijzigingen na indienen 
Nadat je je digitale aanvraag hebt geüpload naar de website van het VSBfonds is het nog mogelijk om opnieuw in 
je aanvraag in te loggen om wijzigingen/correcties te maken. Let wel dat eventuele wijzigingen/toevoegingen die je 
nog aanbrengt na het verstrijken van de deadline van 1 maart 2023 niet kunnen worden meegewogen in de 
selectieprocedure: in de selectieprocedure wordt uitsluitend gewerkt met de aanvraag zoals die op het moment 
van het verstrijken van de deadline was ingediend. 
 
Selectieprocedure 
Na het verstrijken van de deadline neemt de HvA-contactpersoon voor de VSBfonds Beurs per mail contact op met 
alle kandidaten die een aanvraag hebben ingediend om hen te informeren over het vervolg van de 
selectieprocedures. 
De HvA kan ieder jaar een aantal kandidaten voor de VSBfonds Beurs voordragen. Om vast te stellen welke 
kandidaten voor de beurs worden voorgedragen zal er in twee ronden uit de ontvangen aanvragen worden 
geselecteerd. In de eerste ronde zal de selectiecommissie, bestaande uit medewerkers van de HvA, zich buigen 
over de schriftelijke aanvragen. Hierbij zal worden gekeken naar de volgende documenten: het aanvraagformulier, 
het CV en de motivatie VSBfonds. Overige documenten (zie paragraaf “Aanvragen/Aanvraagdossier”) zijn 
uitsluitend noodzakelijk voor het VSBfonds, maar zullen niet meewegen in de selectieprocedure. Op basis van deze 
schriftelijke aanvragen zal een aantal aanvragen worden geselecteerd dat doorgaat naar de tweede ronde.  
De tweede ronde is een gesprek met de selectiecommissie. Deze selectiegesprekken worden gevoerd in het 
Nederlands en vinden plaats eind maart en/of begin april 2023. De vorm waarin de gesprekken worden gevoerd 
(op HvA-locatie of online) zal worden afgestemd op de t.z.t. geldende mogelijkheden/beperkingen i.v.m. het 
coronavirus. De kandidaten voor de gesprekken worden hier tijdig over geïnformeerd. 
Op basis van de selectiegesprekken zal de selectiecommissie ten slotte bepalen welke kandidaten worden 
voorgedragen voor de beurs. Hoewel het VSBfonds nog wel controleert of de voorgedragen aanvragen aan alle 
eisen voldoen, volgt er na de voordracht geen verdere selectie meer. Als je dus door de HvA wordt voorgedragen 
kun je in principe de beurs ontvangen. 
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Privacy 
Voor het verwerken van de aanvragen is het noodzakelijk dat de aanvragen gedeeld worden met de leden van 
de selectiecommissie. De HvA handelt daarbij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
In het Privacy Statement (www.hva.nl/home/disclaimers/privacy) informeert de HvA over de wijze waarop met 
persoonsgegevens wordt omgegaan. 

 
Belangrijke tips en aanbevelingen 

 Laat weten dat je een aanvraag wilt indienen. Voordat je je aanvraag opstelt dien je contact op te nemen 
met de HvA-contactpersoon voor de VSBfonds Beurzen, Sjoerd Visser/Jennifer Gravendaal 
(scholarships@hva.nl). De contactpersoon kan je de meest recente versie van de procedures toesturen en 
kan je helpen bij onduidelijkheden in het aanvraagformulier of de procedures. 

 
 Begin ruim op tijd. Het opstellen van een goede aanvraag neemt behoorlijk wat tijd in beslag: niet alleen 

het schrijven van de aanvraag, maar ook het zoeken en vergelijken van geschikte buitenlandse 
vervolgopleidingen. Het is daarom verstandig om al enkele weken of zelfs maanden voor het verstrijken 
van de deadline te beginnen met het opstellen van je aanvraag. 

 
 Motivatie VSBfonds. Verdiep je in de waarden van het VSBfonds en de doelstellingen van de VSBfonds 

Beurzen en ga na of jouw plannen hierbij aansluiten. In het online aanvraagformulier voor de VSBfonds 
Beurs worden hierover de volgende vragen gesteld: 

1. Hoe sluit jouw plan aan op je Nederlandse vooropleiding? Is er sprake van een verbreding of 
verdieping op je huidige studie en leg uit waarom? 

2. Waarom heb je voor deze studie gekozen? Waarom wil je hiervoor specifiek naar deze 
buitenlandse instelling? 

3. Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren? Wat vind je belangrijk in je leven, studie, werk? Waaruit 
blijkt je betrokkenheid bij je omgeving? 

4. Hoe past de buitenlandse vervolgopleiding bij je toekomstplannen? Wat ga jij op termijn 
teruggeven aan de Nederlandse samenleving? 

 
 Zoek een geschikte vervolgopleiding in het buitenland. Je zult zelf op zoek moeten naar geschikte 

universiteit/opleiding in het buitenland waar je je studie wilt voortzetten. Je kunt hierbij weliswaar bij de 
HvA advies vragen (zie hieronder), maar er bestaat geen kant-en-klare lijst waaruit je een buitenlandse 
universiteiten/opleiding kunt kiezen. De keuze van de vervolgopleiding is afhankelijk van jouw 
persoonlijke mogelijkheden, wensen en ambities. Bij het zoeken naar een geschikte vervolgopleiding in 
het buitenland is de website www.wilweg.nl wellicht een goed startpunt. Deze website biedt o.a. 
informatie over het volgen van een volledige studie (bijvoorbeeld een master) in het buitenland. 

 
 Zorg voor een plan B. Hoewel het niet verplicht is, is het raadzaam om in je aanvraag meer dan één 

buitenlandse universiteit op te geven waar je je vervolgstudie (of een vergelijkbare studie) zou willen 
doen. De VSBfonds Beurs kan alleen worden toegekend voor een studieplan dat is opgenomen in je 
aanvraag. In het geval dat je wordt voorgedragen voor de beurs, maar het studieplan uit je aanvraag kan 
niet doorgaan (bijv. omdat de gekozen opleiding niet meer wordt aangeboden, of omdat je niet bent 
toegelaten tot de universiteit), dan komt de beurs te vervallen. Door het opnemen van een plan B spreid 
je het risico en verklein je de kans dat dit gebeurt. 

 
 Vraag advies. Bespreek je plannen voor vervolgstudie met je studieloopbaanbegeleider en/of docenten 

van je HvA-opleiding en vraag hen om feedback op de studie-inhoudelijke kant van je plannen. Neem 
contact op met het International Office van je HvA-faculteit voor vragen over studeren in het buitenland. 

 
 Besteed aandacht aan schrijfstijl en taalgebruik. Neem de tijd om de antwoorden in je aanvraagformulier 

goed na te kijken (liefst niet direct na het schrijven). Laat de teksten ook lezen aan een ander die je 
feedback kan geven op je spelling en taalgebruik. HvA-studenten kunnen voor advies eventueel ook 
terecht bij de Taalwinkel of het Taalspreekuur (zie www.taalwinkel.nl). 
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 Gebruik een eenvoudige en overzichtelijke opmaak voor je CV. Het toevoegen van afbeeldingen of 
bijzondere lettertypen aan je CV is in principe niet verboden. Echter, in veel gevallen komt het toevoegen 
van dergelijke elementen de leesbaarheid en overzichtelijkheid van je CV niet ten goede. Het toevoegen 
van dergelijke elementen in je aanvraag voor de VSBfonds Beurs wordt daarom niet op prijs gesteld door 
de selectiecommissie. 

 
 Bescherm je privacy. Neem geen contactgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres, etc.) op in je CV en 

Motivatie VSBfonds. 
 

 Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van je aanvraag. De deadline voor het indienen van 
een aanvraag verstrijkt middernacht (Nederlandse tijd) in de nacht van 1 op 2 maart 2023 (geen seconde 
later). Op de laatste dag, en met name in de laatste uren, voor het verstrijken van de deadline zullen veel 
mensen tegelijk proberen hun aanvraag in te dienen. Het kan daarom druk zijn op de server, waardoor 
het mogelijk niet lukt je aanvraag tijdig in te dienen. Buiten kantoortijden is er bovendien niemand 
beschikbaar die je kan helpen als het indienen van je aanvraag niet lukt. Het is daarom aan te raden je 
aanvraag in te dienen tijdens kantooruren, ruim (liefst enkele dagen) voor het verstrijken van de deadline. 
Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je aanvraag op tijd wordt ingediend. 
Eventuele vertraging als gevolg van technische problemen met het online aanvraagformulier is geheel 
voor eigen risico van de kandidaat 
 

 Vraag een bevestiging van ontvangst van je aanvraag. Nadat je je aanvraag hebt ingediend via de website 
van het VSBfonds dien je per mail aan de HvA-contactpersoon (scholarships@hva.nl) te laten weten dat je 
je aanvraag hebt ingediend. De contactpersoon kan dan bevestigen of je aanvraag in goede orde door de 
HvA is ontvangen. 
 

 Spreid je kansen op een beurs en vraag naast de VSBfonds Beurs ook andere beurzen aan. Een andere 
mogelijkheid is bijvoorbeeld de beurs van het Cultuurfonds (www.cultuurfonds.nl/cultuurfondsbeurzen). 
Kijk op de website www.beursopener.nl om te zien of er daarnaast nog andere beurzen zijn waar je 
mogelijk voor in aanmerking zou kunnen komen. 

 
Slagingskansen 
Om een idee te geven van de slagingskansen van een aanvraag voor de VSBfonds Beurs hieronder een overzicht 
van de cijfers van de afgelopen 10 jaar. 
 

Jaar Aantal aanvragen Maximaal aantal voor te dragen kandidaten voor de 
VSBfonds Beurs 

2013 34 9 (+ 1 reservekandidaat) 
2014 28 9 (+ 1 reservekandidaat) 
2015 17 10 (+ 2 reservekandidaten) 
2016 28 9 (+ 2 reservekandidaten) 
2017 29 9 (+ 2 reservekandidaten) 
2018 35 9 (+ 2 reservekandidaten) 
2019 45 10 (+ 2 reservekandidaten) 
2020 31 11 (+ 2 reservekandidaten) 
2021 25 11 (+ 2 reservekandidaten) 
2022 20 11 (+ 2 reservekandidaten) 
2023 n.n.b. 10 (+ 2 reservekandidaten) 

 
Contact en vragen 
Voor vragen over de VSBfonds Beurs en de hierboven beschreven procedures kun je contact opnemen met de 
HvA-contactpersoon voor de VSBfonds Beurzen, Sjoerd Visser (e-mail: scholarships@hva.nl). 
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