
STUDEREN  IN  HET 

BUITENLAND  

  

 



 

Waarom studeren in het buitenland? 
 

 
• Leuke en leerzame ervaring (van aanmelding tot 

terugkomst) 
• Je leert je staande houden in een vreemde omgeving 
• Je leert met een ander onderwijssysteem omgaan 
• Je verbetert je academische- en taalvaardigheden  
• Je leert veel nieuwe mensen kennen    
• Omdat het kan! 



Oriënteren: 

Wat zijn de mogelijkheden? 
 

1.  via studie-uitwisselingsprogramma’s 
2.  studie elders “op eigen houtje”  
3.  voor een stage  
4.     in de masterfase 

    
 

 
 



 Wat is een uitwisselingsprogramma? 
 
1. Universiteiten of opleidingen wisselen elkaars 

studenten uit (internationalisering) 
2. Jij volgt vakken aan een buitenlandse universiteit 
3. Het onderwijs in het buitenland volg je als 

onderdeel van je hoofdstudie =Bachelor CA-OS 
4. Gevolgde vakken worden erkend als vrije 

keuzevakken van het 3e jaar – max. 30 ECTS 
5. Duur van de uitwisselling: een (evt twee) semesters   
6. Je kunt via een uitwisseling géén diploma halen het 

buitenland (uitwisselling = “non-degree”) 
 

 

1.  Via een uitwisseling 



Voordelen  uitwisseling: 
 
- Je betaalt geen collegegeld in het buitenland; 
- Je wordt bij de aanmelding ondersteund; 

 
Voorwaarden: 
1. Je opleiding keurt het programma goed = geen 

studievertraging 
2. Je hebt je eerste jaar (en evt. je tweede jaar) 

succesvol afgerond   
3. Je voldoet aan de eisen van de buitenlandse 

universiteit (bv. gemiddelde, taalvaardigheid…) 
 

 
 

 



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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Contracten van CA-OS 

Het Instituut CA-OS heeft in het kader van het ERASMUS+ 
uitwisselingsprogramma van de Europese Unie overeenkomsten 
afgesloten met antropologie-departementen aan de volgende 
universiteiten: 
 
- Copenhagen University (Denemarken) 
- University of Tromso (Noorwegen) 
- University College London (Groot Brittannië) 
- Université René Descartes, Parijs (Frankrijk) 
- Freie Universität, Berlin (Duitsland) 
- Ludwig-Maximilians Universität, München (Duitsland) 
- Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Duitsland) 

 



EER/EU: het Erasmus+ Programma (met een “vaste” 
beurs).  
Aanmelding via eigen opleiding: Matthijs Kallenberg. Altijd 
voldoende plaats (tot nu toe).   
Deadlines :  15 september voor studie in het 2e semester, en 15 
februari voor het 1e semester volgend studiejaar 

 
Buiten EU: bilaterale overeenkomsten van UL (soms 
aangemerkt voor een opleiding). 
Aanmelding via SOZ / SEA, coordinator Gaye Eksen.  
Deadline is 1 december  voor het hele komende studiejaar.  
 
Meer info: Studentensite -> Studie & studeren -> Studeren in het buitenland 
 

 
 

 

Bestemmingen voor uitwisseling: 

https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studeren-in-het-buitenland/je-keuze-bepalen/wanneer-en-waarheen/sociale-wetenschappen/culturele-antropologie-en-ontwikkelingssociologie-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=culturele-antropologie-en-ontwikkelingssociologie-bsc#tab-1
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https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studeren-in-het-buitenland/je-keuze-bepalen/wanneer-en-waarheen/sociale-wetenschappen/culturele-antropologie-en-ontwikkelingssociologie-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=culturele-antropologie-en-ontwikkelingssociologie-bsc#tab-1
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https://www.leidenuniv.nl/soz/buitenland/search-exchange-agreements.html  

 



 
Als er géén uitwisselingsovereenkomst is met de universiteit waar 
je naartoe wilt:  
 
• Geen Erasmusbeurs, wel evt. Lustra of LISF 
• Waarschijnlij moet je collegegeld betalen in het buitenland 
• Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding / 

inschrijving 
• Soms gevolgen zijn stu.fi. (informeer bij DUO) 
• Vakken niet gegarandeerd erkend voor je bachelor, dus goed 

checken van tevoren! 

 
 
 

 

2. Buitenland “op eigen houtje”      



3.   Buitenland tijdens een stage 

Een stage vind je via: 
 
• stagecoördinator (Matthijs Kallenberg)  
• prikbord t/o kamer 3A25 
• eigen netwerk / Arbeidsmarkt Blackboard pagina/ 

Itiwana  
• vacaturewebsites (oneworld.nl, fondsen.org) 

 
Voorwaarden en beschrijving: 
     e-studiegids 3e jaar CA-OS -> vakbeschrijving stage: 

“Individuele stagemogelijkheid” 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/85007/Individuele_stagemogelijkheid
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/85007/Individuele_stagemogelijkheid
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/85007/Individuele_stagemogelijkheid


4. Buitenland in de masterfase 

Na de Nederlandse bachelor kies je een master in het 
buitenland: 
• je betaalt altijd collegegeld  
• je meldt je zelfstandig aan (vaak nog voordat je 

bachelor klaar is) 

                                      OF 
 
Na de bachelor CA-OS kies je de master CA-OS in 
Leiden: 
• drie maanden zelfstandig veldwerk in de fieldschools 

(mer hierover tijdens de Masterdag 2 november of 15 maart) 

 



Master in het buitenland 

 
• 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  

 

 



• Woonruimte 
• Visum   (alleen buiten de EU) 
• Vaccins  (m.n. bij stages) 
• Financiën  (zie verder) 

• Verzekeringen 
• Is het veilig? 

 
• Goedkeuring vakken door examencommissie CA-

OS ,  óf 
• Goedkeuring stage-(onderzoeks)voorstel door 

stagecoördinator (op vorm) én stagebegeleider 
(inhoudelijk) 

Regelen voor vertrek: 



Financiën     

- Een studieverblijf in het buitenland kost altijd geld.  
- Maak van tevoren een begroting. 

 
Tegemoetkomingen: 
 
1. Studiefinanciering 
2. Vergoeding OV jaarkaart 
3. Beurzen (zie de beurswijzer) 
4. Eigen kamer in onderhuur 

 
 

 
 



Bekendste beurzen 

• Erasmus+    
• LUSTRA 
• LUF / LISF  
• Holland Scholarship 
• Particuliere fondsen of bedrijven (geïnteresseerd in je 

stage / onderzoek) 
 
Bij beursaanvraagen zijn soms aanbevelingsbrieven 
van docenten CA-OS nodig, of handtekening van 
buitenlandcoördinator (Matthijs).  Vraag deze tijdig 
aan! 

 

 



Na terugkomst van stage of uitwisselling:  

• Rapporten schrijven voor beursverstrekkers. 
 

• STUDIE: Inleveren Transcript of Records bij de 
Examencommissie en evt. nieuw verzoek (bij 
wijzigingen in het vakkenpakket). Punten worden 
vertaald naar ECTS; cijfers worden vertaald naar 
Nederlands cijfersysteem. Alles wordt ingevoerd in 
Usis. Laatste documenten inleveren voor beurzen. 
 

• STAGE:    Het stagerapport (onderzoeksrapport)  
schrijven. Na goedkeuring ontvang je 20 ECTS. 

 
 



Meer details weten?  

Bestudeer de websites:  
• www.student.universiteitleiden.nl/?cf=sociale-

wetenschappen&cd=culturele-antropologie-en-
ontwikkelingssociologie-bsc  

• studiegids.leidenuniv.nl  BA CA-OS  3e jaar  
                                                                         Individuele stagemogelijkheid  

 
Spreekuur van het International office:  
maandagen 13 -16 uur  PITSstop (Plexus) 
Of mail naar: studyabroad@sea.leidenuniv.nl 

 
Kom langs bij Matthijs: kamer 3A37a 




