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Voorwaarden Internationaliseringsfonds  
Individuele aanvraag   

   
Wat is het AHK Internationaliseringsfonds?   
Het AHK Internationaliseringsfonds werd in 1987 opgericht in hetzelfde jaar als het Europese 
mobiliteitsprogramma dat nu Erasmus+ heet. Het Erasmus+ mobiliteitsprogramma biedt financiële 
mogelijkheden voor mobiliteit binnen de Europese Unie. Om ook mobiliteit naar niet-EU landen te kunnen 
stimuleren voor studenten, heeft de AHK dit fonds opgericht die deze studie- of stagereizen buiten de EU 
mogelijk maakt.   
  
Wat is het doel van het AHK Internationaliseringsfonds?   
Het AHK Internationaliseringsfonds is in het leven geroepen om door middel van financiële ondersteuning 
studenten te stimuleren tijdens hun studie een buitenlandse stage, studieperiode of afstudeeronderzoek te 
doen in alle delen van de wereld.    
     
Wie kunnen een aanvraag indienen?   
Alle voltijdstudenten aan de AHK kunnen vanaf hun derde studiejaar van de bacheloropleiding of tijdens de 
masteropleiding, één keer een beroep doen op dit fonds. Deeltijdstudenten kunnen alleen een beroep doen 
op dit fonds mits hun buitenlandse studie- of stageperiode voltijd is en onderdeel uitmaakt van het curriculum, 
bijvoorbeeld als onderdeel van hun afstuderen. Voor studenten die een Uitnodiging op Naam hebben, gelden 
afwijkende criteria; deze staan HIER. 
  
Wat kan je aanvragen?    
De student kan financiële tegemoetkoming aanvragen voor reis- en verblijfkosten gedurende de studie- of 
stageperiode in het buitenland.    
   
Reiskosten: binnen Europa: de student mag een reiskostenvergoeding aanvragen op ‘Economy’ basis  tot een 
maximum van € 350. Buiten Europa: maximaal 50% van de reiskosten, en tot het maximum van € 500.   
Verblijfkosten: € 250,- per maand tot een maximumtoekenning van € 1.500 (> 6 maanden).    
  
Hoe dien je een aanvraag in en waaruit moet een aanvraag bestaan?  
Twee keer per jaar kan de student een aanvraag indienen: rond half mei en half november. Het 
aanvraagformulier voor de ronde van half mei wordt jaarlijks rond 1 april gepubliceerd op de AHK website en 
op MyAHK; voor de ronde van half november is dit jaarlijks rond 1 oktober.   
  
Het aanvraagformulier is te downloaden http://www.buitenland.ahk.nl/ van de AHK website en intranet.   
  
Vul het aanvraagformulier volledig in. Naast de aanvraagformulier ontvangt de beoordelingscommissie:    

-  een motivatie op max. 1 A4;    
- de bevestigingsbrief van de gastinstelling/ stagebedrijf met vermelding van het begin- en einddatum 

van de buitenlandse studie/stageperiode;  
- bij een afstudeeronderzoek: het afstudeerplan met goedkeuring van de afstudeercommissie.   

  
 Aan welke voorwaarden dient de aanvraag te voldoen?  

 De buitenlandse studieperiode of stageperiode duurt minimaal twee weken en maximaal negen 
maanden.   

 Voor een buitenlandperiode van minder dan 4 weken wil de commissie meer weten over de 
leeropbrengst van een korte stage, studie-,  of onderzoeksperiode.   

 
 
 
 

https://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/naar-het-buitenland/studiebeurzen-buitenland/internationaliseringsfonds-ahk/
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 De aanvraag bevat een bevestigingsbewijs dat de stageplaats of buitenlandse studieperiode is 
geaccepteerd door de buitenlandse instelling. Dit kan door een kopie van de bevestigingsbrief op 
briefhoofd van de buitenlandse instelling mee te sturen, of de originele e-mailcorrespondentie met het 
stagebedrijf.   

 Bij een afstudeeronderzoek moet worden meegestuurd:   
o afstudeerplan   
o een planning van je bezoeken en afspraken bij lokale instanties/ stakeholders  
o de schriftelijke goedkeuring van de afstudeer-/ examencommissie voor het afstudeerplan   
o een motivatie van de onderzoeksperiode   

 De buitenlandse studie- of stageperiode maakt onderdeel uit van het studieprogramma van de 
aanvrager; de student krijgt hiervoor studiepunten in minimaal 2 EC’s (erkend door studieleiding). 
Opleidingen die werken met een integrale beoordeling (en dus niet met EC’s) wil de commissie toch 
het aantal EC’s weten (1 EC staat voor een 28-uur).   

 De student kan aantonen dat financiële ondersteuning noodzakelijk is.    
 De begroting van de buitenlandse studie/stageperiode is realistisch opgesteld.    
 Het aanvraagformulier is voorzien van handtekening van de aanvragende student, de studieleider en 

van de coördinator internationalisering van de academie.    
 De student mag tijdens de studie één keer een beroep doen op dit fonds.   
 Bij een beurstoekenning gelden de volgende verplichtingen: het inleveren van een verslag en de 

originele bonnen van kosten die zijn gemaakt tijdens de buitenlandse periode. Zie hiervoor apart de 
voorwaarden bij beurstoekenning.    

  
Niet in aanmerking komen:   

 Individuele projecten van studenten (met andere studenten) in het buitenland,    
 (zomer)cursussen, deelname in conferenties of workshops,    
 cursussen bij privéscholen  
 vrijwilligerswerk,   
 niet-Nederlandse studenten die in hun land van herkomst een studie willen volgen.  

  
Procedure  
Elk jaar vinden twee aanvraagrondes plaats: in mei en oktober. Elke jaar kunnen studenten ruim zes weken 
voor de deadline een aanvraag indienen. Aanvragen die na de deadlines worden ingediend, worden niet meer 
in behandeling genomen.   
  
Na de inleverdatum komt de beoordelingscommissie van het AHK Internationaliseringsfonds bijeen om de 
aanvragen te beoordelen op formele voorwaarden en motivatie. De commissie streeft ernaar om zes weken 
na de inleverdeadline de aanvragers schriftelijk te berichten over de status van hun aanvraag. Alle aanvragers 
krijgen schriftelijk bericht per post. Op verzoek van de student kunnen we het bericht per e-mail toezenden.   
   
Als de toegekende buitenlandse studieperiode, stage of onderzoeksperiode niet doorgaat, vervalt de beurs. 
De student is verplicht de beoordelingscommissie van het fonds op de hoogte te stellen van de annulering 
van de reis. Een toekenning heeft louter betrekking tot de bestemming en de periode die opgegeven is in de 
aanvraag.   
  
De student mag een toekenning niet zonder toestemming vooraf van de beoordelingscommissie, aanwenden 
voor een ander doel of reisbestemming. Indien dit toch gebeurt, dan dient de student het hele 
toekenningsbedrag terug te betalen.   
   
 
 
 

https://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/naar-het-buitenland/studiebeurzen-buitenland/internationaliseringsfonds-ahk/
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Het Erasmus+ beursprogramma voor studie-uitwisseling en stages binnen Europa  
Bij sommige academies is het invullen van het aanvraagformulier voor het Internationaliseringsfonds een 
voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een Erasmus+ beurs.  
  
Een Erasmus+ beurs is bedoeld voor  een studie van minimaal 13 weken aan een Europese instelling en een 
stage van minimaal 9 weken bij een Europese bedrijf/ organisatie. Als dit  binnen de bestaande Europese 
samenwerkingsverbanden van de AHK valt, kun je  in aanmerking komen voor een beurs uit het Erasmus+ 
beurzenprogramma. Het Erasmus+ beursprogramma kent hogere beursbedragen dan het  
Internationaliseringfonds. Informeer bij de internationaliseringcoördinator op jouw eigen academie.  
 
 
 
Studie en stage in het buitenland in het licht van Covid-19 maatregelen  
 
Op het moment van het schrijven van dit nieuwe paragraaf (oktober 2020), hebben veel landen nog te maken 
met de veranderlijkheid van maatregelen die opgelegd worden door nationale regeringen om de Covid-19 
verspreiding tegen te gaan. Dit kan inhouden: reisrestricties, verplichte quarantaine bij aankomst in het land 
van bestemming etc. Kortom: de student moet rekening houden met plotselinge veranderingen van hun 
reisplannen. Wil een student een lang vooraf gepland stage of buitenlandse studie voortzetten, wees dan 
bewust dat er financiële risico’s met zich meedragen. Een eventuele toekenning uit het 
Internationaliseringsfonds zou geannuleerd worden in het geval dat:  
 
• een studie- en/of stagereis vóór vertrek niet door kan gaan vanwege reisrestricties die door nationale 

regeringen zijn opgelegd;  
• de student zelf geïnfecteerd is geraakt en ziek is geworden, en om die reden de buitenlandse reis niet kan 

voortzetten. 
• het onderwijs of stage louter online plaatsvindt; de student kan niet fysiek aanwezig zijn op de plaats van 

bestemming. 
 
De AHK adviseert de student ten eerste de eigen medische zorgverzekering en reisverzekering goed te 
raadplegen op voldoende dekking. Daarnaast adviseert de AHK de student flexibele reizen te boeken, idem 
met accommodatie, bij voorkeur met de mogelijkheid tot kosteloze annulering.  
 

https://www.ahk.nl/erasmus/
https://www.ahk.nl/erasmus/

