
 

 

Dit formulier volledig ingevuld retour aan: 
 
Coördinator Internationalisering 
DOO, Postzone V0-P 
PB 9600, 2300 RC Leiden 
Hippocratespad 21 

 
Overmaken €  
datum: .. / .. / ..  Paraaf: 

 
Beursaanvraag DOO-Internationalisering  

 
 
Ondergetekende, ingeschreven als student(e), aan de Universiteit Leiden, verklaart dat zij/hij de toegewezen beurs volgens de 
hierna genoemde voorwaarden accepteert. 
 
Naam student(e) + voorletter(s)             
Straat       
Postcode + woonplaats             
Telefoon                               (mobiel)       
Emailadres                               (email 2)       
M/V   M /   V 
Geboortedatum + leeftijd                            dd.mm.jaar     leeftijd       
Faculteit en opleiding GNK / BW / V&A / Farmacie 
Studentnummer       
Naam buitenlandse instelling       
Plaats       
Land       
Periode  (van / tot)                  tot en met       
Aantal maanden / weken       
Geplande vertrekdatum       
BSN       
IBAN Bankrekening !       
 
Het maximaal toe te kennen bedrag is € 650,-- afhankelijk van de duur van buitenland verblijf. Op de beurs zal 
 € 50,-- ingehouden worden, deze zal na inlevering van het verslag uitbetaald worden. Voorwaarde is dat het 
verslag binnen 1 maand na de desbetreffende buitenlandperiode door ons is ontvangen. 
 
Ondergetekende verklaart dat zij / hij: 
1. Gedurende het academisch jaar aan de Universiteit Leiden als student staat ingeschreven en de propedeuse 

met succes heeft voltooid;  
2. In voldoende mate aan de tentamen-, onderzoek- en coschappenverplichtingen van de gastinstelling zal 

voldoen en hiervan bewijs zal overleggen; 
3. Nog niet eerder een DOO-Internationaliseringsbeurs heeft ontvangen. 
4. De beurs geheel of gedeeltelijk terugbetaalt wanneer zij / hij niet naar het buitenland vertrekt of voor een 

kortere periode dan waarvoor de beurs is bestemd  of niet voldoet aan de eisen genoemd in punt 2 en 5. 
5. Op de hoogte is van de voorwaarden en direct na afloop van het studieverblijf een verslag zal maken op het 

daarvoor bestemde formulier. 
 
      ---------------------------------------- 
Handtekening aanvrager: Naam en handtekening coördinator: 
Datum: .. / .. / .. Datum: .. / .. / .. 



 

 

 

 
 
ALGEMENE DOO-Internationaliseringbeurs VOORWAARDEN EN AANVRAAGPROCEDURE 
 
Voorwaarden 
Doel en aard van de subsidie 

Het opdoen van internationale ervaring en vakkennis, door middel van een tijdelijke studie 
aan een buitenlandse instelling van hoger onderwijs of het volgen van een stage (i.h.k.v. de 
studie) bij een buitenlands bedrijf, organisatie of instelling. De beurs is bedoeld als aanvulling 
op de DUO-studiebeurs en eigen middelen en dient als aanvulling op extra kosten die een 
buitenlands verblijf met zich meebrengt. 
 

Doelgroep 
LUMC studenten die zijn ingeschreven aan de Universiteit Leiden die,  

1. een erkend onderwijsprogramma of studieonderdeel in het buitenland gaan volgen; 
2. bij een bestemming waarmee de universiteit / het LUMC een uitwisselingsovereenkomst 

gesloten heeft; 
3. of anders instellingen waarmee een aantoonbare structurele relatie bestaat die geresulteerd 

heeft in plaatsing of uitwisseling van studenten of docenten. 
 
Perioden en bedragen: 

a. minimaal 14 dagen tot en met 30 dagen inbegrepen: € 250 
b. 31 dagen tot en met 3 maanden inbegrepen:   € 350 
c. 4 maanden tot en met 7 maanden inbegrepen:   € 450 
d. 8 maanden tot en met 12 maanden inbegrepen:  € 650 

 
Nadere voorwaarden 

a. De studie- of stage periode is minimaal 14 dagen en maximaal een jaar 
b. Het studieonderdeel is goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding (GNK, BW, 

V&A Farmacie), of door het desbetreffend orgaan; wetenschapscommissie, coschap 
coördinator, Halve Minor commissie etc.  

c. De student heeft nog niet eerder een DOO-Internationaliseringsbeurs ontvangen 
d. De beursaanvraag moet minimaal 4 weken voor vertrek worden ingeleverd bij DOO-

Internationalisering. 
 

De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden ingediend: 
 Curriculum Vitae 
 Projectvoorstel 
 Motivatie: wat, waar, waarom (kwaliteit instelling aangeven) 
 Begroting 
 De door de student ondertekende en ingevulde Verklaring Stage en Studie in het Buitenland ( 
www.student.universiteitleiden.nl -> studie en studeren -> studeren in het buitenland -> je keuze 
bepalen -> wanneer en waarheen? (aan de rechterkant van deze pagina. 
 Een goedkeuring door de opleiding (BW of GNK)  

 
 
Toewijzing aan de student 

Individuele studenten kunnen een aanvraag indienen bij een van de DOO-Internationalisering 
die de aanvraag inhoudelijk beoordeelt en beslist over toewijzing.  
De beurs wordt in twee termijnen uitbetaald, onder voorwaarde dat de student achteraf een 
verslag m.b.v. het daartoe bestemde formulier binnen 1 maand inlevert bij DOO-
Internationalisering. De tweede termijn wordt uitbetaald na inlevering van het verslag. 

http://www.student.universiteitleiden.nl/

