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Algemene Informatie Beurzen en Fondsen  
 
Fondsen via de VU en het AMC Amsterdam, locatie VUmc 
De Vrije Universiteit en het VUmc hebben verschillende fondsen voor buitenlandse stages. In principe 
geldt voor alle fondsen die via de VU kunnen worden aangevraagd dat als je van één van deze fondsen 
een subsidie krijgt, je niet langer in aanmerking komt voor de andere fondsen van de VU. Het facultaire 
fonds kun je echter wel altijd aanvragen, behalve als je een Erasmus beurs ontvangt.  Hieronder vind je 
meer informatie over de verschillende fondsen. 
 
Het Facultair Fonds Internationalisering (alleen aan te vragen via Bureau Internationale Samenwerking) 
Het facultair fonds is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden voor de stage 
(reis- en verblijfkosten) zodat het voor studenten iets aantrekkelijker wordt om een stage in het 
buitenland te doen. Het fonds kun je aanvragen voor elk stage onderdeel waar je studiepunten voor 
krijgt en dat binnen het reguliere curriculum valt.  
 
Het gaat hierbij om de volgende subsidiebedragen: 
Reguliere werkstages:           € 250,- 
Wetenschappelijke stages:   € 250,- 
Praktijkstage zorg:                 € 200,- 
Keuzestage                             € 250,- 
Informatie en de mogelijkheid tot aanvragen voor dit fonds krijg je bij het ophalen van je stagemap, 
wanneer je geplaatst bent voor een buitenlandstage of –indien het een zelf geregelde stage betreft- na 
aanmelding van je stage bij Bureau Internationale Samenwerking. 
 
Facultaire subsidie taalcursus (geldt niet voor het minor programma Global Health Indonesia _taalcursus Bahasa Indonesia) 
Wanneer je ten behoeve van je studie in het buitenland een taalcursus gaat volgen kun je voor de 
cursuskosten subsidie aanvragen. Het gaat om een tegemoetkoming van 50% van de cursuskosten tot een 
maximum van € 250,-. Informatie en de mogelijkheid tot aanvragen voor deze subsidie krijg je bij het 
ophalen van je stagemap, bij het Bureau Internationale Samenwerking.  
 
Facultaire studenten subsidie congres ten behoeve van presentatie op congres in het buitenland. 
Het facultaire congres subsidie wordt toegekend als je bent uitgenodigd om een actieve 
wetenschappelijke presentatie (bijv. een mondelinge presentatie of een poster presentatie) te geven.  
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de student kan aantonen dat het KNAW Fonds een 
subsidieaanvraag heeft afgewezen. 
De toelage bedraagt maximaal € 500,-. Je kunt per kalenderjaar maar één keer een aanvraag indienen.  
 
Het aanmeldformulier is op te vragen via international@vumc.nl  
 

VU Fondsendesk  
De Fondsendesk beurs is bedoelt voor stages met een Non-EU bestemming.  
De beurs bedraagt € 1250,-  het verblijf moet minimaal twee maanden duren, en je kan het maar één 
keer tijdens je studie aanvragen. De beurs is alleen beschikbaar voor studenten die beschikken over 
beperkte financiële middelen.  

Het Fondsendesk statement en bewijs van DUO dat een aanvullende beurs wordt ontvangen dienen 
geüpload te worden in VUnet. Het Fondsendesk statement staat op VUnet en het bewijs van DUO kan via 
Mijn DUO geregeld worden. Zie VUnet voor meer informatie of stuur een mail naar fondsendesk@vu.nl. 
 
Als je geselecteerd bent voor uitwisseling, kun je in aanmerking komen voor de Erasmus- of Globe 
beurs via het VU International Office. Voor informatie, lees verder bij Beurzen. 
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Stichting SWG   
Beurzen voor coschappen in het buitenland. 
 
www.wilweg.nl  
Site van het Nuffic met veel informatie over de financiering van je stage. 
 
Beursopener   
Website van Nuffic om te zoeken naar beurzen voor buitenlandse stages. 
 
VSB Fonds  
Met een VSBfonds Beurs kun je na je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit die 
aangesloten is bij VSBfonds Beurzenprogramma, een studie in het buitenland volgen of onderzoek doen. 
 
Fullbright beurzen  
Het Fullbright-programma heeft beurzen voor studenten die op Master niveau in Amerika willen studeren 
aan een goede universiteit, voor promovendi die onderzoek in Amerika willen doen, en voor 
wetenschappers die in Amerika les willen geven, eventueel gecombineerd met onderzoek. 
 
Nederlandse Hartstichting  
Beurs voor onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten 
 
KWF Kankerbestrijding  
Beurzen voor onderzoeksstages op het gebied van kankeronderzoek. 
 
KNAW Van Walree Beurs 
Studenten geneeskunde aan een Nederlandse universiteit die een wetenschappelijke presentatie op een 
buitenlands congres gaan geven, kunnen een aanvraag indienen voor een KNAW Van Walree Beurs. 
 
IEFA www.iefa.org  
Website met informatie over financiële hulp als je in het buitenland wil studeren. 
 
Financiële ondersteuning door bedrijven en particulieren.  
Om aanvullende financiële ondersteuning te krijgen kun je bedrijven of particulieren benaderen. 
Denk aan bedrijven die affiniteit hebben met het onderwerp van je stage, bijvoorbeeld de 
farmaceutische industrie (zie farmaceutisch kompas voor adressen). Ook ontvangen veel studenten 
financiële steun van particulieren, bijvoorbeeld familie of kennissen. Vertel tijdens je voorbereiding aan 
iedereen die je tegenkomt over je stage en dat je financiële ondersteuning zoekt en vraag ze om ideeën. 
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