
 
 

 
Holland Scholarship Programme (HSP)  

 

 
Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. De beurs is o.a. voor studenten die 
willen studeren buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, 
Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. 

- De Vrije Universiteit heeft een beperkt aantal HSP beurzen en stelt deze beurzen beschikbaar 
voor VU- studenten die geselecteerd zijn voor een uitwisseling naar een partnerinstelling in 
Indonesië of Zuid Afrika.  

- Zijn er nog beurzen over dan gaan deze naar de studenten die zijn geselecteerd voor:  het 
Contemporary China Studies Programma aan Renmin University, Beijing University of 
Technology, McMaster University (Montreal, Canada) of Simon Fraser University (British 
Columbia, Canada).  

 
 

Voorwaarden HSP  
• Je moet als voltijdstudent zijn ingeschreven bij de VU en collegegeld betalen aan de VU voor 

het academisch jaar waarin je op uitwisseling gaat. 
• Je dient 90 ECTS te hebben behaald voordat je studieperiode in het buitenland begint. 
• De HSP beurs is beschikbaar voor getalenteerde studenten: de selectie gaat op basis van 

GPA, Motivatie en CV. (De benodigde documenten voor deze selectie hebben wij al 
ontvangen bij de aanmelding voor de uitwisseling. ) 

• Deze geselecteerde studenten worden door het IO uitgenodigd om zich aan te melden 
voor de HSP beurs in VUnet.   

• Als je niet bent uitgenodigd om je aan te melden voor de beurs heeft het ook geen zin de 
beurs aan te vragen in VUnet. Je beursaanvraag wordt dan afgewezen. 

• De beurs wordt teruggevorderd als blijkt dat je hem onterecht hebt ontvangen. 
 

 
Minimum verblijf:        Drie maanden 
 

Bestemmingen -  Partnerinstellingen in Indonesië 
- Partnerinstellingen in Zuid-Afrika 
- Het Contemporary China Studies 

Programma aan Renmin University 
- Beijing University of Technology 
- McMaster University (Montreal, Canada) 
- Simon Fraser University (British Columbia, 

Canada) 
 

Uitnodiging van de geselecteerde studenten 
door International Office: uiterlijk half mei, per email 

 

Selectie door: VU International Office 
 

 Beursbedrag: € 1250,- (eenmalig) 
 

Informatie: hsp@vu.nl 
 
  Aanmelddeadline geselecteerde studenten           Via VUnet vóór 1 juli 
 
  

mailto:hsp@vu.nl


Overige opmerkingen / eisen 

• Er is een beperkt budget beschikbaar voor de HSP beurs en het VU International Office kan 
niet aan alle studenten een beurs aanbieden. 

• Alleen de geselecteerde studenten worden per e-mail geïnformeerd over de uitslag van de 
selectie. 

• Het is niet mogelijk om tegen een beslissing in beroep te gaan. 
 
Betaling 
• Begin september voor studenten die het 1e semester op uitwisseling gaan 
• Eind januari voor studenten die het 2e semester op uitwisseling gaan  

 
Support 
De HSP beurs wordt financieel ondersteund door VUvereniging . VUvereniging is een sociaal 
netwerk van mensen die zich verbonden en betrokken voelen bij de Vrije Universiteit en VUMC. 
Meer over de ondersteuning van HSP is te lezen op hun website. 

 
 

https://www.vuvereniging.nl/nl/
https://www.vuvereniging.nl/nl/wij-steunen/beurzen/index.aspx

