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Formulier aanvraag studiebeurs 
NB: De maximale omvang van een ingevuld formulier bedraagt 3 pagina’s (lettertype Calibri, tekengrootte 10, 
exclusief bijlagen). Formulieren die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen. Dit formulier kan 
(ingescand) worden gemaild naar: lagerveld@instituutgak.nl. Vergeet ook niet de bijlagen1 en het 
onderzoeksvoorstel mee te sturen. Deze gemarkeerde tekst kun je verwijderen bij het ingevulde formulier. 
 

Contactgegevens betrokkenen 
Aanvragende student  
  Naam:   
  Onderwijsinstelling/afdeling:   
  e-mail & telefoonnummer:  
  IBAN:   
Hoogleraar/ Lector  
  Naam:   
  Onderwijsinstelling/afdeling:   
  e-mail & telefoonnummer:  
Begeleider onderzoek2   
  Naam:   
  Onderwijsinstelling/afdeling:   
  e-mail & telefoonnummer:  
Contactpersoon international office  
  Naam:   
  e-mail & telefoonnummer:  
Contactpersoon buitenlandse organisatie  
  Naam:   
  Organisatie/afdeling:   
  e-mail & telefoonnummer:  

 

Motivatie voor dit onderzoek (een half tot maximaal 1 A4) 
Onderstaande geel gemarkeerde toelichting kun je verwijderen bij het ingevulde formulier: 
Denk aan: waarom past het onderzoek bij jouw interesse en kwaliteiten, hoe je verwacht dat het bijdraagt aan 
je ontwikkeling, welke knelpunten verwacht je en hoe wil je daarmee omgaan?  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 De bijlagen zijn: 1) Ondertekend akkoord voor medewerking aan het onderzoek door contactpersoon van de buitenlandse 

instelling, 2) Jouw CV. 
2 Begeleider van de eigen onderwijsinstelling indien anders dan hoogleraar/lector. 
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Begroting in Euro’s (max 1 A4) 
Onderstaande geel gemarkeerde toelichting kun je verwijderen bij het ingevulde formulier: 
Onderbouw jouw financiële ondersteuningsbehoefte a.d.h.v. een begroting (en een korte toelichting hierop). 
In de begroting neem je op: 
 Verwachte uitgaven: o.a. levensonderhoud, internationale reiskosten, verzekeringen, visa etc.; 
 Inkomsten: o.a. eigen bijdrage (inclusief bijdrage ouders), lening bank/DUO, studiefinanciering, 

vergoeding OV-kaart, eventuele andere beurzen, etc.). 
NB. De laatste 10% van de beurs zal worden uitbetaald wanneer jouw thesis met een voldoende is beoordeeld 
door de onderwijsinstelling of een wetenschappelijk artikel is geaccepteerd voor publicatie. 
Voor voorbeelden zie de sites van: wilweg of de UvA.   

 

 

 

 

 

 

Ondertekening student 
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en ga akkoord met de privacyverklaring van 
Instituut Gak. Tevens verklaar ik als onderzoeker in lijn de principes en normen uit de Nederlandse 
gedragscode wetenschappelijke integriteit te handelen. 
 
Naam: 
Datum & plaats: 
Handtekening: 
 
 

 

Ondertekening vertegenwoordiger international office 
Als vertegenwoordiger van het international office van een erkende Nederlandse HBO/WO onderwijsinstelling 
ga ik akkoord met dit aanvraag formulier. Ik verklaar dat: 
 Bovengenoemde student bij deze onderwijsinstelling staat ingeschreven; 
 De student, mede op basis van minimaal 1 gesprek, voldoende motivatie heeft getoond voor uitvoering 

van het beoogd onderzoek; 
 Ik -op basis van de aanwezige informatie- de begroting als reëel/waarheidsgetrouw beoordeel en geen 

praktische en/of juridische bezwaren voorzie voor het beoogde verblijf in het buitenland.  
 
Naam: 
Datum & plaats: 
Handtekening: 
 
 
Eventuele toelichting: 
 
 
 
 

 

https://www.wilweg.nl/financiering/begroting
https://buitenland.uva.nl/binaries/content/assets/studentensites/uva-studentensite/nl/a-z/beurzen/particuliere-fondsen/voorbeeld-begroting-buitenland.pdf?1361964055357
https://www.instituutgak.nl/organisatie/privacyverklaring/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf

