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Beurzen voor studie en stage in het buitenland   
 
• Aanvragen van een beurs 
• Tips voor het schrijven van de aanvraag 
• Overzicht van beurzen in schema 
• Meer informatie 

 

Aanvragen van een beurs 
Je wilt een tijdje naar het buitenland, studeren bij een internationale beroemdheid, een 
onderzoek doen, stage lopen in een heel andere cultuur of op zoek naar de bron van jouw 
vakgebied. Je kunt beurzen aanschrijven om dat plan te financieren.  
 
Sommige beurzen kun je zelf aanvragen, anderen lopen via de school. De subsidies van het 
Erasmusprogramma gaan bijvoorbeeld via de school. Fondsen als Prins Bernard 
Cultuurfonds, Van den Ende Foundation en Fonds Podiumkunsten kun je als student ook 
zonder de tussenkomst van de school aanvragen. Je stuurt de aanvraag dan rechtstreeks 
naar deze fondsen. 
 

Tips voor het schrijven van de aanvraag 
Vrijwel alle beurzen hebben een gedetailleerd aanvraagformulier dat je volledig dient in te 
vullen. Let bij het schrijven van de inhoudelijke delen op het volgende: 
 
• Zorg voor een overtuigende motivatie  

De kracht van het overtuigen schuilt in oprechtheid. Stel jezelf daarom eerst een aantal 
vragen om erachter te komen waarom jij nu op dit moment naar die bepaalde opleiding 
of stage in dát land wilt. Wees zo eerlijk mogelijk en bedenk dat elk motief is 
toegestaan. Iedereen heeft naast zijn "officiële" redenen wel een paar persoonlijke 
redenen die minder met het vak te maken hebben. Waarom wil je weg? Werk je aan 
een internationale carrière? Wil je je los maken van je leven hier? Zoek je een nieuwe 
uitdaging? Wil je bij een bepaalde docent studeren? Denk je dat je je kans op werk 
vergroot met buitenlandse ervaring? Vertaal de antwoorden naar de betekenis voor je 
plan, je reis, je project. 
 

• Formuleer positief 
Beschouw het plan als een stap in je ontwikkeling. Beschrijf wat je tot nu toe hebt 
gedaan en bereikt in je levensloop, in je opleiding en in je vak, waar je nu staat en wat 
je toekomstbeeld is. Geef je plan daarin een logische plaats. Gebruik positieve 
formuleringen, zonder aandacht voor frustraties. Schrijf bijvoorbeeld niet dat je 
opleiding op een bepaald gebied te kort schoot, maar dat je je nu verder wilt 
specialiseren. Zeg niet dat je er gewoon eens even helemaal tussenuit moet, maar dat 
je je horizon wilt verbreden om je kansen in de beroepspraktijk te vergroten.  

 
• Maak je doelstellingen duidelijk 

Beschrijf wat je wilt gaan leren en waarom dat het beste kan op de plaats van je keuze. 
Gebruik geen algemene woorden om het niveau van de school van je bestemming aan 
te geven (een hele goede opleiding, de beste docent op dit gebied), maar begrippen uit 
je vak om aan te geven wat die school bijzonder maakt: de technische verfijning, de 
dynamiek, vormgeving, expressiviteit, bepaalde specialisaties of juist hun 
multidisciplinaire werkwijze, enz. Laat merken dat je weet waar je het over hebt en dat 
je een bewuste keuze maakt. Vermijd vakjargon dat alleen voor specialisten te volgen 
is. Neem ook bijkomende redenen in je verhaal op, voor alle eerlijkheid, maar ook als 
extra ondersteuning van je motivatie. Kies ook hier formuleringen die in je voordeel 
werken en geef alles een functie in je betoog. 
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Overzicht van beurzen in schema 
LET OP: De meeste beurzen zijn voor studie/stageperiodes in 2017/2018, sommige hebben 
wel betrekking tot 2016/2017. Zie voor de exacte voorwaarden van de beurzen op de 
websites van de betreffende fondsen. 
 
studie stage beurs 

 
contactadres deadline 

   CV-Beurzen 
Culturele Verdragen tussen 
Nederland en een ander land. 
Studie- of stagebeurzen. 
www.wilweg.nl/cv 

Nuffic 
Postbus 29777  
2502 LT Den Haag  
Tel. 070-4260260  
nuffic@nuffic.nl 
(Informeer eerst op school!) 

Verschilt per land  

   Duitslanddesk en DAAD 
Diverse studiebeurzen voor 
Duitsland.  
Dia-stipendium is voor uitwisseling 
én een 1-jaar masterstudie in 
Duitsland. 
DAAD kent ook eigen beurzen. 
www.studereninduitsland.nl 
 

Duitslanddesk 
Stichting Duitsland Instituut 
bij de Universiteit van 
Amsterdam 
Bezoekadres: Oude Hoogstraat 
24, 1012 CE Amsterdam 
Postadres: Kloveniersburgwal 
48, 1012 CX Amsterdam 
Tel. 020 525 5041 
duitslanddesk-dia@uva.nl 

Zie website, 
diverse data voor 
diverse beurzen 
 
1 december 2016 
(Dia-stipendium) 
 

    Erasmus beurzen 
Studie-uitwisseling in Europa voor 
minimaal drie en maximaal 12 
maanden. Stage vanaf 2 maanden. 

Via eigen opleiding 
Meld je aan bij de coördinator 
internationalisering van jouw 
opleiding.  
 

Voor studie 2017-
2018: vóór februari 
2017 aanmelden 
bij de coördinator 
van je school 

  
 

 Fonds Podiumkunsten   
Voor vervolgstudie en projecten. 
www.fondspodiumkunsten.nl 

Fonds Podiumkunsten   
Postbus 85974 
2508 CR Den Haag 
Tel: 070-7072700 
info@fondspodiumkunsten.nl 

Zie website. 

   Fulbright Beurzen 
Studiebeurzen voor de Verenigde 
Staten. Minimaal 1 collegejaar 
studeren in de VS.  
www.fulbright.nl 

Fulbright Center 
Westerdoksdijk 215 
Postbus 17374 
1001 JJ BZ Amsterdam  
Tel: 020-5315930 
info@fulbright.nl  

Voor 2016/2017: 
26 jan. 2017 om 
12.00 uur (middag) 
 

   Cultuurfondsbeurzen 
- Beurzen voor vervolgstudie voor 
afgestudeerden 
- Beurzen voor musici.  
www.cultuurfonds.nl/aanvragen/
cultuurfondsbeurzen 

Prins Bernhard Cultuurfonds 
Postbus 19750 
1000 GT Amsterdam.  
Tel: 020-5206130 
 

Vervolgstudie: 
Check website 
Meestal rond 1 
april.  
Musici: 
hele jaar door 

    Van den Ende Foundation 
Beurzen voor vervolgstudie voor 
muziek, dans, theater en film & 
televisie. Je kunt meerdere jaren 
achtereen beroep doen op dit 
fonds als je aan de 
leeftijdvoorwaarden voldoet. 
www.vandenendefoundation.org 

VandenEnde Foundation 
Johannes Vermeerstraat 20  
1071 DR Amsterdam  
Telefoon : 020 - 57 45 075  
info@vandenendefoundation.
nl 
 

Raadpleeg 
website voor 
diverse data. Bij 
sommige 
disciplines is een 
auditie vereist.  

   VSBfonds Beurs 
Bestemd voor na afronding van je 
studie. Tussen 3 en 24 maanden. 
Beurs bestaat uit schenking. 
www.vsbfonds.nl/beurzen 

Via eigen opleiding  
Neem contact met de 
coördinator Internationalisering. 
De hogeschool selecteert welke 
kandidaten voorgedragen 
worden.   

1 maart 2017 
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Meer informatie 
• Op BeroepKunstenaar.nl: 

- Diverse tips in de rubriek studie&stage  op de pagina naar het buitenland. 
- Teksten over subsidies in de rubriek financiering. 

• Wil Weg campagne: www.wilweg.nl. 
• Beursopener: www.beursopener.nl. 
• Studenten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten kunnen op 

www.buitenland.ahk.nl meer informatie vinden over het Internationaliseringsfonds van 
de AHK. Je kunt een aanvraag doen voor een korte periode in het buitenland voor een 
studie of stage (min. 2 weken tot max. 1 jaar). Neem voor meer informatie contact op 
met de coördinator Internationalisering van je eigen faculteit.  
Deadlines: voor de periode januari t/m juli 2017: deadline rond 15 november 2016. 
Periode juli t/m december 2017: deadline rond 15 mei 2017. 
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