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Reglement aanvraag beurzen buitenland HZ  
 

Stichting HZ University of Applied Sciences  
 
 
 
Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; 
 
Stelt het hierna volgende reglement aanvraag beurzen buitenland HZ vast;  
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Reglement aanvraag beurzen buitenland HZ 
 

Stichting Hogeschool Zeeland 
 

 
Artikel 1. definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. HZ: de stichting HZ University of Applied Sciences; 
2. college van bestuur: college van bestuur van de HZ; 
3. student: persoon die als student staat ingeschreven bij de HZ in de zin van titel 3 van 

hoofdstuk 7 WHW; 
 
Artikel 2. HZ beurzen voor studie en stage 
2.1. Er bestaan HZ-beurzen voor studie en stage. 
2.2 De HZ beurzen hebben als doel tegemoet te komen in kosten terzake van deelname 

aan een uitwisselingsprogramma, waarbij de HZ als partner betrokken is resp. 
tegemoet  te komen in kosten terzake van deelname aan een door de HZ 
geaccordeerde (niet betaalde) stage buiten Europa. 

2.3 HZ-beurzen worden toegekend door of namens het college van bestuur.  
2.4 De voorwaarden om in aanmerking te komen voor HZ beurzen zijn door het college 

van bestuur vastgesteld en zijn gepubliceerd op de website van HZ en MyHZ. 
 
Artikel 3. Erasmus+ voor studie en stage 
3.1 Er bestaan Erasmus+-beurzen voor studie en stage.  
3.2 De Erasmus+-beurzen hebben als doel tegemoet te komen in kosten, verband 

houdende met deelname aan een studie bij een partnerinstelling van de HZ die 
deelneemt aan het Erasmusprogramma, resp. tegemoet te komen in kosten verband 
houdende met het volgen van een stage aan een buitenlandse instelling/organisatie. 

3.3 Erasmusbeurzen worden toegekend door of namens het college van bestuur. 
3.4 De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Erasmus beurzen zijn gepubliceerd 

op MyHZ. 
 
Artikel 4. andere beurzen 
4.1 Er bestaan diverse andere fondsen en beurzen, zoals bijvoorbeeld Holland Scholarship 

en de VSB fondsbeurs. 
4.2  Informatie omtrent deze beurzen kan worden verkregen op MyHZ en diverse websites, 

waaronder www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship en 
www.vsbfonds.nl/beurzen. 

 
Artikel 5. overig 
5.1 De dienst international office draagt zorg voor de begeleiding bij het aanvragen van 

beurzen en studiefondsen door studenten als in dit reglement bepaald. 
5.2 De dienst international office verstrekt informatie over beurzen en studiefondsen aan 

studenten en andere belanghebbenden. Daartoe wordt informatiemateriaal ter 
beschikking gesteld en gepubliceerd, onder meer op de website van de HZ. 

 

https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship
http://www.vsbfonds.nl/beurzen
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Artikel 6. slotbepaling 
6.1 Dit reglement is gewijzigd op 25-03-2021 en vastgesteld op 25-03-2021. Alle
 voorgaande versies van deze regeling komen hierbij te vervallen. 
6.2 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ. 
6.3 Dit reglement dient te worden aangehaald als “Reglement aanvraag beurzen buitenland 

HZ”. 
6.4 De tekst van dit reglement is verkrijgbaar in de Nederlandse en Engelse taal en is 

gepubliceerd op de website van HZ. De Nederlandse tekst is leidend. 
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