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Fondsendeskbeurs 2020 
 
De Fondsendeskbeurs wordt ter beschikking gesteld door VUvereniging en is bedoeld voor 
studenten die naar het buitenland gaan voor onderzoek(stage) of coschap maar die niet in 
aanmerking komen voor een Erasmus+ beurs voor stage.  

 
Voorwaarden 
 De beurzen zijn alleen beschikbaar voor studenten die beschikken over beperkte financiële 

middelen en dit kunnen aantonen doordat zij een Aanvullende beurs van DUO ontvangen in 
de periode dat zij stage lopen. Om dit te bewijzen vragen wij je een officieel overzicht met je 
financiële informatie van DUO te uploaden. In de meeste gevallen wordt die in oktober van 
het voorgaande kalenderjaar verstuurd. Je kunt deze vinden in Mijn DUO onder Mijn 
berichten. Als je een brief hebt gehad kun je deze ook uploaden. Een screenshot van Mijn Duo 
is niet voldoende. Let op dat je de aanvullende beurs gedurende de gehele periode van je 
stage moet ontvangen.  

 Je moet als voltijdstudent zijn ingeschreven bij de VU en collegegeld betalen aan de VU voor 
het academisch jaar waarin je op uitwisseling gaat. 

 Tijdens je studie kun je één keer een Fondsendeskbeurs ontvangen. 
 Het verblijf in het buitenland moet een formeel onderdeel zijn van het studie programma. Dit 

moet bewezen zijn door een handtekening op het ‘Statement’ van een stagebegeleider, lid 
van de Examencommissie of een docent en door het aantal studiepunten dat wordt behaald 
gedurende de periode in het buitenland. 

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

Minimumverblijf 2 maanden 
Bestemming landen waarvoor geen Erasmus+ stagebeurs 

beschikbaar is 
Aanmelddeadline                        1 april 2020, bij start stage tussen 1 januari en 30 juni 2020 

1 september 2020, bij start stage 1 juli en 31 december 2020 
Hoogte van de beurs € 1250,- 
Informatie fondsendesk@vu.nl 

 
 

Selectie 
Er is een beperkt budget beschikbaar voor de Fondsendeskbeurs en helaas kan het VU International 
Office niet alle studenten een beurs aanbieden. Het hanteert de volgende selectiecriteria: 

 Studenten moeten voldoen aan de gestelde criteria 
 Aanmeldingen moeten voor of op de deadline binnen zijn 
 Volgorde van aanmelding 

 
Uitslag selectie: 
Je wordt per e-mail geïnformeerd over de uitslag van de selectie. 
Het is niet mogelijk om tegen een beslissing in beroep te gaan en er wordt dan ook niet 
gecorrespondeerd over de uitslag. 
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Betaling van de beurs 

 Eind april 2020: Indien begin stage valt tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 
 Eind september 2020: Indien begin stage valt tussen  juli 2020 en 31 december 2020 

Aanmeldprocedure 
1. Download het formulier ‘Fondsendesk Statement 2020’.  Vul het statement in, onderteken het 

en laat het ook ondertekenen door je coördinator of begeleider. 
2. Registreer je buitenlandverblijf in VUnet, via de knop Studie/Stage in het buitenland op je 

VUnet homepage. 
3. Meld je in VUnet aan voor een beurs, via de knop Studie/Stage in het buitenland op je VUnet 

homepage. 
4. Upload de vereiste documenten: het Fondsendeskstatement en het bewijs van Aanvullende 

beurs DUO (de officiële brief, geen screenshot). De toekenningsbrief wordt door DUO meestal 
verstuurd in oktober van het vorige kalenderjaar.  


