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INHOUD
Deze presentatie is voor studenten die in het
buitenland gaan studeren EN voor hun ouders.
Deel van de informatie is ook van belang voor
studenten die in het buitenland stage gaan lopen.
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INFORMATIE OP MYHZ
→ MyHZ, Studenten > Studie en stage buitenland

MINOR STUDIE BUITENLAND
DE STAPPEN - MYHZ

STUDIE BUITENLAND
1. Inschrijving bij de partnerinstelling – stap 4
Houd de deadlines voor inschrijving in de gaten.
Oproep per partnerinstelling.
2. Na opsturen van de aanmeldformulieren
Berichten partnerinstelling over visa, datum
van aankomst, accommodatie.
Tip: stel praktische vragen aan studenten, je vindt hun
namen op de beoordelingsfomulieren.
3. Goedkeuring vakkenkeuze – stap 5
▪ Binnen EU: Erasmus+ Learning Agreement
▪ Buiten EU: HZ Learning Agreement
▪ Extra vakken laten goedkeuren
▪ Wijzigingen komen vaak voor: ook toestemming
aan DEX vragen voor ‘nieuwe vakken’.
▪ Studie afgerond: transcript.

VERZEKERINGEN
1. Ziektekosten: Kijk op de WilWeg website
Buitenlanddekking gedurende hele buitenland periode
▪ Canada/USA: werkelijk gemaakte kosten (tenzij je de
verplichte ziektenkostenverzekering van de ontvangende
instelling moet kopen).
▪ EU/EER-land+ Zwitserland: EHIC
▪ Ander verdragsland bijv Turkije: verdragsformulier 111
▪ Stage buitenland, verschilt per land. Meestal: zodra je
salaris ontvangt (je stage wordt als ‘arbeid’ gezien, verz. in
land van bestemming afsluiten). Kijk hier:
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/jouwsituatie/buitenland/
▪ Zorginstituut Nederland

2.
3.
4.
5.

Aansprakelijkheidsverzekering
Ongevallenverzekering
Reisverzekering: geldig gedurende hele verblijf!!
Wenselijk: rechtsbijstandverzekering

Totaalpakketten: AON / Allianz / OOM
Andere verzekeringsmaatschappij? Contacteer deze i.v.m.:
▪
▪

Welke periode wordt door de verzekering vergoed? (soms
alleen eerste 3 maanden)
Meld bij de verzekeraar dat je tijdelijk in het buitenland
gaat wonen, bij sommige verzekeraars is dat verplicht.

COVID-19. WAT ALS???
▪ Neem eerst contact op met het international office van
de partnerinstelling / lees de e-mails die je ontvangt.
▪ Neem contact op met HZ International Office (advies).
▪ Houd ons op de hoogte van je plannen / beslissingen.

▪ Volg instructies plaatselijke autoriteiten.
▪ Houd reisadvies van MinBuZa in de gaten
(+31 247 247 247). Beleid HZ: reisadvies MinBuZA.
▪ Download de reisapp van MinBuZA.
▪ Lees de informatie op de HZ-website m.b.t. COVID-19.
Ook de FAQ’s.
▪ Blijf de vakken bij de partnerinstelling online volgen
volgens de goedgekeurde Learning Agreement als dat
mogelijk is. Óók als je terug moet komen naar
Nederland.

VERDER
▪ Niet uitschrijven bij GBA (< 8 mnd.).
▪ Lees alle informatie op MyHZ. Je vindt hier antwoorden
op veel vragen.
▪ DUO: OV-vergoeding aanvragen (MyHZ stap 6).

▪ Voor vertrek bij de partnerinstelling: vooral in Canada
en VS een transcript aanvragen.
▪ Vóór vertrek bij de partnerinstelling binnen de
EU/Erasmus+ bestemming: Statement of Host
Insitution laten tekenen.
▪ En als er iets is waarmee we je kunnen helpen:
contacteer ons gerust, we helpen je graag!
* Evelien Clemminck: Scandinavië.
* Astrid Umbgrove: Duitsland, Frankrijk en Spanje.

* Johannetta van den Broek: resterende landen.
* grants@hz.nl voor vragen over beurzen.

En…….
▪ FB – HZ University of Applied Sciences –
Minor study and internships abroad
▪ Instagram: Hz_studentsabroad

