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Wanneer kan ik op exchange? 

 

• Voorwaarden 

- Jaar 1: propedeuse 

- Gemiddeld cijfer 7 

- Taalvaardigheid: C1/B2 niveau: soms taaltoets: IELTS/TOEFL 

 

- Advies: Jaar 2: 30 ECTS (alle vakken blok 1 & 2) 

 

 

• Periode 

- Eerste semester derde jaar 

 

 



Waarheen? 

Facultaire versus Universiteitsbrede overeenkomsten 

 

Verschillende aanspreekpunten  

 

Universiteitsbrede overeenkomsten:  

• International Relations Office (Plexus) 

• Buiten Europa 

• ISEP 



Waarheen? Alle overeenkomsten 

• Via website universiteit: Studentenwebsite >  Studie & studeren >  Studeren in het buitenland >  Je keuze 
bepalen 
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Waarheen? Buiten Europa 

• Purdue University (Indiana) V.S.   
1  plek voor Politicologiestudent 
Lustra-beurs 

• Verschillende universiteiten voor Leidse studenten 

• Deadline aanmelding 1 december via SEA 

 



Waar kun je heen via Erasmus? 
• Universiteit     Land    Taal    Plaatsen     

• Université libre de Bruxelles    België   Frans    2  

• Universiteit van Antwerpen  België  Nederlands/Engels 2    

• Ruprecht-Karls Universität Heidelberg   Duitsland   Duits    2     

• Universität Konstanz    Duitsland  Duits   1    

• Sciences Po Grenoble    Frankrijk   Frans       2     

• University College Galway   Ierland   Engels   1     

• University of Bologna   Italië   Italiaans/Engels 1     

• University of Bergen    Noorwegen  Engels    4    

• University of Oslo     Noorwegen  Engels    2     

• Charles University Prague    Tsjechië   Engels    2     

• Bilkent University Ankara    Turkije   Engels    3    

• Boğaziçi University Istanbul  Turkije   Engels    2     

•  Aberystwyth University    U.K.   Engels    3   

   

Eventuele wijzigingen worden op Blackboard bekend gemaakt. 

 



Konstanz, Duitsland 

“Alle introductie programma’s worden in het Engels aangeboden en mocht je 
onzeker zijn over je Duits kun je in september deelnemen aan het GO 
Konstanz programma, waar je 3 weken lang voor 6 ECTS je Duits kan 
opfrissen. Er werden ook tripjes georganiseerd om de omgeving te leren 
kennen. Er werd echt alles aan gedaan om jou zo snel mogelijk te integreren.” 
-Marieke Hollestelle- 



Bergen, Noorwegen 

 

 For me, the Erasmus program 
was and is foremost a great 
way to experience a longer 
stay in a foreign country and 
an opportunity to make a lot 
of new (international) friends. 
I must admit that the 
University of Bergen offered 
me so much more than 
education only.  
-Laurens Houtman- 



Galway, Ierland 
“Ga naar het buitenland! 
Waar je ook heen gaat, het is 
Een hele waardevolle ervaring 
Waarbij je leert hoe je zelf een 
Heel nieuw leven op kunt bouwen in 
een vreemd land 
Met allemaal nieuwe mensen.” 
- Sandrine Lafay- 



Oriënteren 

- Wat is voor jou belangrijk? 

 

- Zoek info over universiteiten 

 

- Wat is voor jou haalbaar? 
(ook financieel) 

 

- Gezondheid en veiligheid: vaccinaties, 
verzekeringen, website ministerie 

 



Aanmelden 
• 15 november tot 1 december: buiten Europa 

• 30 januari tot 15 februari: binnen Europa 

 

• Wat heb je nodig? 
 
- Gewaarmerkte cijferlijst 
- Motivatiebrief 
- (max.) 5 voorkeuren voor universiteiten 
 

• Selectie op basis van: 
 
Studievoortgang, cijfergemiddelde en motivatiebrief 
 

 



Voordracht bij de buitenlandse universiteit 
• Na nominatie: 

• Aanmelden bij de buitenlandse 
universiteit 
 

• Financiële zaken: 
- Erasmus (Europa) 
- Lustra (buiten Europa) 
- Studiebeurs aanpassen 
- OV stopzetten 
 

• Praktische zaken regelen:  
Accommodatie/verzekeringen/vervoer 
etc. 
 

• Beursaanvraag: 
Learning agreement/ doorgeven 
vakken 

 



Vakken volgen 
• Vrije keuzeruimte derde jaar (30 EC): 

• Vaak op gebied van Politicologie 

• Soms ook mogelijk op andere terreinen 

• Pass/Fail 

 

• Vakken in overleg met exchange coördinator en examencommissie 

 



Bij terugkomst 

• Vakken koppelen aan USIS 

- Afspraak maken met buitenlandcoördinator 

- Neem cijferlijsten mee uit het buitenland 

 

• Verslag en voorlichting 

- Kort verslag van jouw verblijf in het buitenland voor de 
Blackboardpagina (met foto’s) 

- Voorlichting geven aan andere studenten die in het 
buitenland zijn geweest. 



Andere opties buitenland 

• Stage 

• ‘Free mover’ 

• Summerschool 

• Master 



Master in het buitenland 

• Niet mogelijk op uitwisselingsovereenkomst 

   aanmelding via universiteit buitenland 

   betaling collegegeld  

   beperkte begeleiding International Office 

   Start op tijd! Minimaal 1 jaar vantevoren 

   Beurzen 

   Diploma waardering door DUO bij 
terugkomst 

 

Op de infomarkt: Fulbright, Studeren in 
Duitsland & www.Wilweg.nl  

http://www.wilweg.nl/


 

Vragen? 
 

Contactgegevens: 

 

Daniëlle Lovink 

Kamer 5B.03 

E: d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl 

T: 071- 527 39 90 

 


