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Who’s who? 

Intro 

Who am I 

Who are you? Ba / Ma  

Dutch / English? 
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Today 

•Exchange Europa Bachelor 
-Requirements, board of exam, etc 

•Exchange Master 
-Requirements, board of exam, etc 

•Stage/Internship 
•Student (hopefully) 
•Q&A 
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Options? 

•Ba: Erasmus+ 
•MSc MPS + PA: EMPA 
•Uni-wide (not us, sorry!) 

•Stage/Internships 
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Let’s start 
in Dutch 

And with 
the 

bachelor’s  
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Bachelor: Erasmus+  

-Konstanz, Duitsland 
-Stockholm, Zweden 
-Panteion, Griekenland 
-Catania, Italië 
-Belfast, Verenigd Koninkrijk 
-Istanbul, Turkije 
-Bergen en Oslo Noorwegen 
 

2 plekken per partner 
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Bachelor Erasmus 2 
Alleen als er géén masterstudenten naar toe gaan: 
-Tallinn, Estland 
-Vaasa, Finland 
-Budapest, Hongarije  
-KU Leuven, België 
 
 

Max: 1 Ba-student per EMPA Partner 
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Erasmus: aanmelden BA 

•Online 
•Tussen 1 november en 30 november 
•Persoonlijke gegevens 
•Engelstalige cijferlijst met gemiddelde 
•Motivatiebrief, bij voorkeur in het Engels   
•Jouw top 5 (of top 3) 
•Binnen & buiten Europa: zelfde deadline, 2 aparte 
aanmeldingen 
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Erasmus: Geschikt/ongeschikt 

•60 ects of meer 
•Gemiddelde: 6,5 of hoger 
•Lager dan 6,5 gemiddeld? 
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Erasmus: examencommissie 

•Toestemming nodig voor vakken 
•Geen toestemming? Geen beurs! 
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Bachelor: stage buitenland  

•Binnen EU: Erasmus+ 
•Buiten EU: Lustra  
•Zelf vinden 
•Beurs alleen als stage goedgekeurd 
•Start tijdig! Ook met inlezen beurs 
•Te laat beurs aanvragen = geen beurs 
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Stage 1/2 
Voor bachelor 
•Eisen: 90 EC incl 1e  jaar (voor aanvang stage) 
•Werkzaamheden raakvlak Openbaar Bestuur 
•Academisch niveau 
•15 EC (min. 400 uur) of 30 EC (min. 800 uur) 
•20 – 40 uur aan verslagen 
•Bij 30 EC verplicht onderzoek uitvoeren 
•2 stages van 15 EC niet mogelijk 
•Zelf stageplek vinden: o.a. weblog 
•Goedkeuring door stagedocent (vóór stage begint)! 
 
 
 
 
 

http://campusdenhaag.nl/bestuurskunde/studenten/ba/onderwijs/stage-bestuurskunde.html
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Stage 2/2 
Administratieve procedure: 
- Begin minimaal een half jaar voordat je stage begint 
- Concept stagevoorstel naar bskstage@fgga.leidenuniv.nl  
- Bespreken stagevoorstel met stagedocent  
- Bij goedgekeurd stagevoorstel: stageovereenkomst ondertekenen 
- Beide documenten moeten voor aanvang stage afgerond zijn! 
 
Tijdens stage: 
- Tussentijds verslag 
- Eindverslag 
- Bij 30 EC: ook onderzoeksvoorstel en onderzoeksverslag 
 
Cijfer bepaald door stagedocent op basis van verslagen en beoordelingen 
van praktijkbegeleider. 

mailto:bskstage@fgga.leidenuniv.nl
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Erasmus+ stage: toestemming 

•Toestemming nodig van stagedocent 
•Geen toestemming? Geen beurs! 
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Students 
of the 
MSc? 

Dutch or 
English?? 
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Master: EMPA 
•Tallinn University of Technology 
•Katholieke Universiteit Leuven 
•Université Catholique de Louvain 
•Université de Genève 
•Institut d’études Politiques de Paris 
•Institut d’Études Politiques Lyon 
•University of Vaasa 
•Corvinus University Budapest 
•Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
•University of Ljubljana 
•Erasmus Universiteit Rotterdam 
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Master 

•You can apply for uni-wide too 
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Application 
•Online from January 1st to February 21st, for Fall. 
For Spring August 1st to September 21st 

•Personal data 
•Transcript + average 
•Letter of motivation 
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Internship Master’s 
•It all ties together… 
 

•To apply for a scholarship (Erasmus+ or Lustra), your 
internships needs to be part of your studies  you need 
to receive credits  you need to find a supervisor 

 
•15 ects; no more, no less; extra curricular 
•Supervisor = member academic staff 
•You need to find an internships yourself 
•Internship needs to be approved before start 
•Strict deadlines to apply for scholarships 
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To sum up 

Bachelor  
•Studie: voorkeur 30 ects 
•Stage: 15 of 30 ects 
•Kan in vrije keuzeruimte 
•Toestemming nodig excie 
•Omzetten cijfers 

 

         Masters 
• Study: pref 30 ects 
• Internships: 15 ects 
• Both: Extra curricular 
• Permission supervisor 
• Conversion of grades 
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Let’s here from an expert 

Laura 
Veerman 

Went to 
Stockholm Survived Enjoyed 

21 
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Erasmus 
exchange! 

Mijn uitwisseling naar Zweden 
– een halfjaar studeren aan 
Stockholm Universiteit 
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Naar het buitenland? 
• Is het het waard? Zeker! 
• Andere cultuur 
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Ander soort universiteit 
•  Verschillen in vakken (7,5 punten) 
•  Verschillen tussen opbouw universiteit 
•  Ander soort campus 
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Ander soort leven 
•  Andere cultuur (veel stiller, fika) 
•  Andere leefomgeving (zon, tempratuur) 
•  Cultuurshock? 
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Ander soort mensen 
•  De Zweden zelf 
•  De internationale studenten 
•  De internationale community 
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Wat kan je allemaal doen? 
•  Dingen waar je normaal geen tijd voor hebt! 
•  Reizen 
•  IJshockey kijken, het land ontdekken 
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Conclusie: Doen! 
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QUESTIONS? 
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Thank you! 
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