
Aanvraagformulier Internationaliseringsfonds AHK

GEGEVENS AANVRAGER:

Naam*

Straatnaam + huisnummer

Postcode + woonplaats

E-mailadres*

Telefoonnummer

Leeftijd

Nationaliteit

Academie

Academie van Bouwkunst

Opleiding/ Studierichting

In welk studiejaar

WAAR GA JE NAARTOE EN WAT GA JE DOEN IN HET BUITENLAND:

Naam buitenlandse studie of stageplaats

Stad

Land
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Begin- en einddatum van de buitenlandperiode

Quarantaineperiode (indien van toepassing)

Mijn buitenlandperiode is (Maak een keuze)

Stage/ Studie/ Onderzoek in het kader van mijn afstuderen**Mijn afstudeerplan wordt voeg ik toe bij deze aa

Upload hier je afstudeerplan*

Browse… No file selected.

Bevestiging stage/ studie

Ja, mijn studie/ stage is bevestigd. Ik voeg bij de aanvraag de acceptatiebrief of de emailcorrespondentie toe

Upload hier je acceptatiebrief of emailcorrespondentie*

Browse… No file selected.

Indien de studie/stage nog niet is bevestigd: wanneer verwacht je uitslag?

Heeft je opleiding een (structureel) samenwerkingsverband met de buitenlandse instelling

van jouw keuze?

Ja

Heb je al eerder een beurs ontvangen uit het Internationaliseringsfonds?

Ja

Doe je tegelijkertijd een aanvraag in het kader van uitgaand Holland Scholarship?

Ja

WAT IS EEN UITGAAND-HOLLAND SCHOLARSHIP?

Het OCW-beurs Holland Scholarship is bestemd voor talentvolle studenten die minimaal twee

maanden een studie of stage volgen in een niet-EER-land. Een Holland Scholarship heeft een

eenmalige extra bijdrage van € 1.250. De voorwaarden van het uitgaand Holland Scholarship

staan op: www.buitenland.ahk.nl, tabmenu ‘uitgaand Holland Scholarship’.

MOTIVATIE

Beschrijf je motivatie in een apart document (in max. één A4)

• Wat is jouw motivatie om in deze fase van je studie naar deze buitenlandse instelling/opleiding

te willen gaan?

• Wat is volgens jou de meerwaarde van deze buitenlandse studie/stageperiode voor jouw

ontwikkeling?
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• Wat hoop je aan kennis en vaardigheden te halen na deze buitenlandse periode?

Upload hier je motivatie*

Browse… No file selected.

BEGROTING VOOR DE BUITENLANDSE STUDIE- OF STAGEPERIODE

Geef hieronder aan op welke wijze je je stage/studie gaat financieren. Het is voor toekenning

van het Internationaliseringsfonds van belang dat je begroting realistisch is, d.w.z. dat je

voldoende budget hebt om je reis door te laten gaan. Het budget heet ook wel je dekkingsplan:

je dekkingsplan moet gelijk zijn aan de totale uitgaven. Raadpleeg www.wilweg.nl voor

verblijfkosten in vele steden/ landen in de wereld voor studie/ stage.

Upload hier je begroting/ dekkingsplan*

Browse… No file selected.

Studiebelasting: hoeveel EC-studiepunten* krijg je hiervoor?

*Een EC (oftewel European Credit) drukt uit wat de studiebelasting is van een studieonderdeel.

Eén EC staat gelijk aan 28 studie-uren. Je studieleider kan voor je aangeven hoeveel EC’s je

ontvangt voor deze studie/stageperiode. De studieleidng bevestigt het aantal EC's die je voor

deze uitwisseling ontvangt. Stuur dit als een apart bestand mee bij deze aanvraag. Dit kan een

email of een brief zijn.

Akkoord studieleiding: Naam studieleider + handtekening:

De studieleiding bevestigt het aantal EC’s die je voor deze uitwisseling ontvangt. Stuur dit als

een apart bestand mee bij deze aanvraag.

Upload hier het akkoord van de studieleiding*

Browse… No file selected.

Upload hier de bevestiging van de studieleiding over het aantal EC's*

Browse… No file selected.

Checklist op compleetheid van de aanvraag

� Het aanvraagformulier is volledig ingevuld

� Een motivatiebrief is bijgevoegd

� Bij een afstudeeronderzoek: het afstudeerplan is bijgevoegd

� Akkoord studieleider/ hoofd studieprogramma is bijgevoegd

� De begroting klopt, oftewel: het dekkingsplan dekt de totale uitgaven

� De bevestigingsbrief of de bevestigingsemail is bijgevoegd

VERKLARING STUDENT

 Hierbij verklaar ik bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en op de

hoogte te zijn van de voorwaarden verbonden aan een beurs van het Internationaliseringsfonds

Mobiliteit Studenten.
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 Je kunt tot 15 november 2022 je complete aanvraag indienen met alle bijbehorende

documenten. Jouw aanvraag wordt dan in behandeling genomen door de coordinator

internationalisering van jouw academie. Let op: op de academie zelf kan een interne deadline

zijn die éérder valt dan 15 november.

Verzenden
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