
Laatste update: donderdag 2 december 2021 Coronavirus 

Meest gestelde vragen voor studenten die naar het buitenland gaan  
 

Wij snappen dat je veel vragen hebt vanwege het Coronavirus. In dit overzicht vind je de vragen en 

antwoorden die door jou en/of je collega’s zijn gesteld. De lijst wordt steeds bijgewerkt. 

Aanpassingen t.o.v. de vorige update zijn geel gemarkeerd.  

 

Master  

Ik ben van plan op korte termijn af te reizen naar het buitenland voor mijn coschap/ 

wetenschappelijke stage/keuzeonderwijs. Kan dit doorgaan?  

Naar landen waarvoor Buitenlandse Zaken het reisadvies oranje/rood afgeeft, mag niet worden 

afgereisd. Wij houden voortdurend contact met de stagelocaties waar reguliere coschappen en 

semiartsstages nu zijn ingepland. Studenten die zelf een keuzestage, wetenschappelijke stage, 

coschap huisartsgeneeskunde of sociale geneeskunde in het buitenland hebben geregeld, dienen zelf 

de situatie te monitoren. Bij code oranje of rood mag er niet worden afgereisd en dient te worden 

gezocht naar een alternatief in Nederland.  

Ik sta ingepland voor een buitenland stage in de komende periode, gaat die nu nog door?  

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de situatie zal zijn in de komende periode. Dit is niet alleen 

afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. COVID19, maar ook afhankelijk van een positief of 

negatiefreisadvies van Buitenlandse Zaken, instemming van de buitenlandse partners, wel of geen 

mogelijkheid van vliegverkeer, het openblijven of sluiten van grenzen, en de inpasbaarheid van (evt. 

nieuwe of aangepaste) quarantaine maatregelen. Het kan ook zo zijn dat op sommige buitenlandse 

locaties wel weer coschappen zijn gestart en op andere buitenlandse locaties nog niet. Een en ander 

hangt dus sterk af van de ontwikkelingen op de specifieke locatie waarvoor je geselecteerd bent. We 

zullen de studenten die op korte termijn zijn ingepland (komende half jaar) zo gericht mogelijk 

individueel per mail informeren. 

Wat als mijn buitenlandse reguliere coschap niet door kan gaan?  

Er bestaat een reële kans dat jouw geplande buitenlandstage toch niet van start kan gaan. In dat 

geval zal de opleiding zoeken naar alternatieve oplossingen in Nederland. We zullen daarbij ons 

uiterste best doen je geen of zo min mogelijk studievertraging te laten oplopen. We kunnen hier 

echter geen garantie voor geven.  

Kan ik doorgaan met het treffen van voorbereidingen zoals het aanvragen van visum en reserveren 

van huisvesting voor mijn master stage/coschap in het buitenland?  

Schaf nog geen vliegticket aan en ga ook geen andere financiële verplichtingen gaan zoals bijv. een 

huurcontract. Er kan geen financieel beroep worden gedaan op de VU en VUmc voor gemaakte 

kosten. Mocht je wel al een ticket geboekt hebben of een huurcontract hebben afgesloten: 

informeer bij je vliegmaatschappij en verhuurder welke mogelijkheden je hebt om je ticket en je 

verblijf eventueel naar een latere datum te verschuiven of om te zetten in een annulering of voucher, 

of bespreek dit met je reis/annuleringsverzekering. Zorg ook dat je reis en ziektekostenverzekering 

goede dekking bieden in het geval je ziek wordt in het buitenland.  



Wat als tijdens mijn verblijf in het buitenland de code geel wijzigt in oranje?  

Als tijdens jouw stage de code wijzigt van geel naar oranje moet je je stage onmiddellijk afbreken en 

terugkeren naar Nederland. Het kan zijn dat hier extra kosten aan verbonden zijn. Zorg dat je 

daarvoor goed verzekerd bent. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren ten 

gevolge van een nieuwe uitbraak worden door de VU of Amsterdam UMC niet vergoed.  

Als ik terug moet keren van mijn buitenlandse stage omdat de code wijzigt van geel naar oranje, 

moet ik dan vervolgens in Nederland in quarantaine, en wat betekent dat voor mijn 

studievoortgang?                  

Zie de FAQs Master onder het kopje ‘Vragen over Covid-19 protocollen tijdens mijn coschappen’  

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen over mijn stage in het buitenland?                                  

Hou je mail nauwlettend in de gaten. Heb je nog vragen, neem dan contact op met 

international@vumc.nl.  

Hoe kan ik de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland bereiken?  

Dat kan op Dutch Ministry of Foreign Affairs and Dutch Embassy of via +31 247 247 247  

Wanneer ik volledig gevaccineerd ben voor COVID mag ik dan naar het buitenland voor een stage, 

ook al is het reisadvies negatief voor mijn bestemming? 

Het afgegeven reisadvies door Buitenlandse Zaken en de instemming van de buitenlandse partners is 

leidend. Ook al ben je gevaccineerd, zolang jouw bestemming een negatief reisadvies heeft, mag je 

geen stage lopen op deze bestemming. 

Is vaccinatie verplicht om onderwijs te volgen in het buitenland?                                                  

Sommige ziekenhuizen in het buitenland stellen de COVID vaccinatie(s) als voorwaarde om studenten 

uit Nederland te ontvangen.  

 


