
LUMC voorlichting, 12 oktober 2018 

Studeren in het Buitenland 
       

Evelien Hack, Adviseur Internationalisering

  DOO-OEC  

LEIDEN 



Where to start: faculty vs university-wide 

Faculty exchange 

• Managed by faculty’s international office 

• Open to students from faculty/programme only 

• Usually  for your  specific  field of study 

• Inside Europe (Erasmus+) 

• Sometimes outside of Europe  
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• University-wide exchange 

- Managed by central International Relations Office (IR) of 
Student and Educational Affairs (SEA) 

- Generally  open to all students 

- Possible to study outside your  field of study at different 
faculties 

- Only outside of Europe 

- ISEP programme 

 

Contact: 

International Relations Office 

Student and Educational Affairs 

 

Contact: 

International coordinator 

of your own faculty or  

programme. 
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https://www.leidenuniv.nl/soz/buitenland/search-exchange-

agreements.html 

 

Where can you find the  exchange agreements 

https://www.leidenuniv.nl/soz/buitenland/search-exchange-agreements.html
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Wat is er allemaal mogelijk?  

• Minoren jaar 3 bachelor 

• Onderzoek / wetenschapstages 

• Co-schappen 
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Mogelijkheden Biomedische Wetenschappen  

• Vakken  

• jaar 2, semester 1 

• jaar 3, halve minoren   

 

• Bachelor onderzoekstage  

• jaar 3, 16 weken: student research project in Leuven of Stockholm  

 

• Onderzoek in je Master 

• Junior Research Project I of II; 6 tot 9 maanden 

 

• Vakken, onderzoek  

• In de Master FOS cursussen bij Karolinska Institutet en Heidelberg 

University 

 



Mogelijkheden Geneeskunde 

 Vakken 

• Halve minoren in jaar 3; (Cuba, UK, Indonesië, Frankrijk) of zelf zoeken.  

• de minor moet qua tijd en belasting overeenkomen met de 10 weken, 15 ects  

• Let op het lijn onderwijs; vraag toestemming aan de minoren commmissie 

 

 Onderzoek 

• Wetenschapsstage van 18 of 28 weken 

• In jaar 4 of jaar 6 

 

 Coschappen 

• Coschap huid, zintuigen zenuwstelsel (zonder neurologie) 

• Coschap vrouw en kind 

 

 Vrije keuze ruimte jaar 6 (10 weken) 

 



Mogelijkheden Farmacie 

 Onderzoek 

• Wetenschapsstage van 21 weken in jaar 3 

• Vb. laboratoriumonderzoek, of farmaceutisch praktijkonderzoek;  waarbij ze in de 

praktijk van een apotheek onderzoek doen naar bijvoorbeeld het effect op 

medicatieveiligheid van invoeren van ontslaggesprekken.  

• O.i.d. 

 

 

 

 Vrije keuze ruimte jaar 6  

• 10 weken (2x5) 

• Vb.Een stage bij de EMA bijvoorbeeld (Europese geneesmiddelautoriteit) leent 

zich daar beter voor dan een stage in een apotheek in een buitenland.  

 



Mogelijkheden Vitality & Ageing 

Onderzoek 

• Onderzoekstage van  +/- 10 weken 

• bij een universiteit, onderzoeksinstituut, NGO, etc  

 

 

 

 



STudent REseArch Mobility (STREAM) Programme 

What is STREAM? 

 Student Exchange programme between Leiden University and 7 European Universities*, with the focus on 

conducting research. 

 Transfer of academic credits. 

 

Where? 

 University of Cambridge (UK) 

 Lund University (Sweden) 

 University of Milan (Italy) 

 University of Geneva (Switzerland) 

 University of Zurich (Switzerland) 

 Université Paris-Sud (France) 

 Utrecht University  
(* mobility between institutions located in the same country are not allowed within this framework) 

 

For whom? 

 Leiden University students registered in their 3rd, 4th or 5th year of study. 

 Students who have been nominated by their Study Abroad / Exchange Coordinator. 

 GPA of at least 3.2 (out of 4) / average grade: 7 or above 

 Minimum English level: B2 

 

Funding? 

 Students who are selected may also be able to apply for an Erasmus Scholarship. 

 

More information: https://www.leidenuniv.nl/stream/index-en.html  

 

 

https://www.universiteitleiden.nl/en/scholarships/sea/erasmus-for-traineeships
https://www.leidenuniv.nl/stream/index-en.html
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Een plek zoeken in het buitenland, hoe zoek je?  

• http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/  informatie universiteit 

Leiden en specifiek LUMC.  

• Blackboard   

• Courses  LUMC  Algemene modules Internationalisering 

• Courses  LUMC Algemene modules Stageklapper 

• Via docenten of medestudenten 

• Contact onderzoeksafdelingen in het LUMC www.lumc.nl  research 

• Infotheek/Plexus op Kaiserstraat 25 

• Bezoek informatie-avonden 

• LIMSC, LUMC magazine, Predoctor, Mare (Culturele verdragen) 

• Google  how to write a motivation letter and curriculum vitae 

 

 

 

 

 

http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/
http://www.lumc.nl/


Een buitenlandstage regelen  wat is belangrijk? 

• Goedkeuring betreffende commissie voor vertrek!!! 

• Keuze land, stad instituut (liefst binnen LERU, Eurolife verband, hele wereld, 

behalve bij negatief reisadvies = code oranje of rood) 

• Klinisch of lab gericht onderzoek 

• LUMC en plaatselijke supervisor/begeleider  

• Bewijs toelating van het ontvangende instituut 

• Onderzoeksvoorstel 

• Verklaring studie en stage buitenland  

• http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/ 

http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/


Coschappen  

• De co-schap coördinator van het betreffende co-schap beslist of je wel of 

niet mag gaan, hij/zij beslist ook over de beoordeling. In geval van twijfel 

gebeurd dit samen met het duale management van de opleiding.  

• Je moet een plek in het LUMC of ander groot ziekenhuis achterlaten als je 

naar het buitenland gaat.  

• Alleen Suriname is onze vaste partner in het buitenland 

• Co-schappen kunnen over de hele wereld geregeld worden. Canada en de 

V.S. is niet mogelijk als het ziekenhuis je niet verzekert voor malpractice 

(beroepsaansprakelijkheid) van $ 1 miljoen.  

 

 



Financieen; welke beurzen zijn er?  

• Overzicht van alle beurzen vind je op: 

http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/ 

• Beurs voor onderzoek: Jo Keur Fonds  alleen LUMC 

• Beurs voor buiten Europa: LUSTRA+ 

• Beurs voor binnen Europa: Erasmus (min. 2 maanden verblijf) 

• Kom je niet in aanmerking voor een beurs? Vraag dan de DOO-

internationaliseringsbeurs aan.  

 

• Let op deadlines!!  
 

http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/


Health and Safety 

It is very important that you go abroad well prepared!  

You are obliged, for example, to take out a good insurance, get 

the necessary vaccinations and bring along enough money. 

These and other very useful tips are mentioned on the website 

Before departure you need to attend a Health and Safety 

information session. The dates for these information sessions 

will be published on the website begin 2019 

https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/studying-abroad/youre-going-what-to-arrange-now/health-and-safety/humanities/international-studies-ba?cf=humanities&cd=international-studies-ba#tab-1


Waar moet je nog meer aan denken?  

• Begin op tijd! 

• OV-vergoeding  als je nog een OV krijgt 

• DUO lening  aangeven dat je in het buitenland zit 

• Verzekeringen 

• Vaccinaties 

• Visum 

• Huisvesting 

• Taalcursus 

• Onderhuur eigen kamer  

• (HousingAnywhere) 

 

 

• Algemene informatie te verkrijgen in Plexus, Spreekuren maandag tussen 

13.00-17.00 uur (Plexus) http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/ 

 

 

http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/


Entire Master abroad 
 

• Not possible on exchange agreement 

   You apply directly at the host university 

   You pay tuition fees to host university  

   Limited assistance from international office 

   Start early! At least 1 year in advance  

   Scholarships  

   Diploma recognition by DUO after you return 

 

At the infomarket: Fulbright, Studeren in Duitsland & 

www.Wilweg.nl  
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http://www.wilweg.nl/


Heleen Rogaar (BSc) 

2 coschappen in het buitenland tijdens Master GNK 

- Coschap KNO, Paramaribo Suriname (via het LUMC) 

- Keuzecoschap Moeder en Kind, Bundung Gambia (eigen initiatief)  



Algemeen 

Keuzes:  

• Nederland of het buitenland? 

• Wat wil ik leren/ bereiken? 

• Zelf regelen of liever een meer “georganiseerd” coschap? 

• Met een grotere groep of alleen? 

• Weersomstandigheden (regenseizoen, hitte, muggen, ramadan) 

• Onder welke omstandigheden wil ik werken? Cultuur/armoede/weer? 

        Overzicht contactgegevens verschillende landen (LUMC) 

 

Denk aan: 

• Begin optijd met het aanvragen van een beurs, stopzetten OV etc!! 

• Nummer van huisbazen/gidsen/taxi’s via andere co-assistenten 

• Houd rekening met vaccinaties maar ook de MRSA test, vraag na wat de eisen zijn 

voor het coschap dat je erna volgt 

• Welke spullen/ materialen moeten mee: Werkkleding? Boeken (niet overal is een 

pc/internet) 

• Meerdere beurzen verwachten een verslag achteraf, noteer deadline! 

 

 

 



KNO: Suriname, Paramaribo 

• Men spreekt grotendeels de Nederlandse taal 

• Veel studenten (ook verpleegkunde) uit verschillende steden 

• 2e “studentenleven”, feestjes en prachtige weekendtrips 

• ‘s Nachts niet alleen over straat! 

• Kennistoets bij terugkomst 

 

Mogelijkheid tot medische zending, min 1 week, naar Djoemoe (plekje reserveren) 

http://www.medischezending.sr/stage-lopen-bij-mz/kijkstages-t-b-v-co-

assistenten/kijkstage-djoemoe/ 
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Moeder en Kind, Bundung, Gambia 

Als 1e coassistent ooit: 

• Verschil in communicatie, leg basisafspraken vast per mail, geef duidelijk aan wat je 

van het ziekenhuis verwacht/nodig hebt. 

• Aankomst ± 1 week voor aanvang geeft tijd om kennis te maken, cultuur te snuiven, 

huisvesting waar nodig te regelen 

• Spreek door waar het ziekenhuis baat bij heeft  presentaties? 

• Is er nog ander Westers personeel? zo niet realiseer je wat dit kan betekenen  

indrukken verwerken, sociale omgang, vrijetijdsbesteding 

• Ga na waar jij zelf medische zorg kan vinden 

• Leer enkele basiswoorden in de lokale taal 

Belangrijk: Geef grenzen aan en leg uit wat je al kan en nog wilt leren  leerplan 

 



GA EN GENIET VAN ALLE PRACHTIGE INDRUKKEN!!! 

Heleen Rogaar (master gnk) 

Voor extra vragen: H.J.Rogaar@lumc.nl 



Bedankt voor je aandacht!  

Evelien Hack, Adviseur Internationalisering  
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Inloopspreekuur elke woensdagmiddag 14.00 – 16.30 uur 

 

Check blackboard voor eventuele wijzigingen.  

 

Blackboard  module Internationalisering 

http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/ 

 

http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland/

