VSBFonds beurs
Met een VSBfonds Beurs kun je na afronding van je opleiding aan de VU in het buitenland verder
studeren of onderzoek doen.
Doelgroep
Studenten die hun bachelor of masterstudie aan de VU afronden tussen 1 maart 2018 en 31 december
2019. Studenten die aan het AUC afstuderen kunnen zich ook aanmelden indien er collegegeld aan de VU is
betaald.
Voorwaarden
Zie hier voor een uitgebreid overzicht van voorwaarden voor de VSB beurs.
Motivatie: het VSBFonds hecht veel waarde aan een duidelijke motivatie en maatschappelijke
betrokkenheid. Je moet kunnen uitleggen waarom je die ene buitenlandse studie of dat
onderzoek wilt gaan doen en wat je daarmee wilt bereiken. Kortom waarom zou VSBfonds jou
de beurs moeten toekennen.
Extra curriculaire activiteiten; Je moet extra curriculaire activiteiten hebben ontplooid. Het
VSBfonds verstrekt bij voorkeur beurzen aan studenten die zich tijdens of naast de studie breed
hebben ontwikkeld. De extra curriculaire activiteiten liggen derhalve bij voorkeur op een ander
gebied dan het vakinhoudelijke.
Vooropleiding; je bent afgestudeerd aan de VU als voltijdstudent bachelor of als master.
Afstudeerdatum; De afstudeerdatum op je bul of diploma dient te liggen tussen 1 maart
2018 en 31 december 2019.
Studieresultaten; deze moeten ruim voldoende zijn;
Buitenlandse studie/onderzoek;
- De VSBfonds Beurs is voor een studie of onderzoek in het buitenland (niet voor
stages).
- De buitenlandse vervolgstudie of –onderzoek is een nieuwe studie, waarvoor je
ingeschreven staat aan een buitenlandse onderwijsinstelling.
- De buitenlandse vervolgstudie of ‐ onderzoek mag geen onderdeel uitmaken van het
Curriculum van een Nederlandse opleiding.
- De buitenlandse vervolgstudie of‐ onderzoek is minimaal van hetzelfde niveau als het
Nederlands afstudeerniveau.
- Deeltijd of duale studies komen niet in aanmerking.
- Je moet een concreet en uitgewerkt studieplan overleggen dat haalbaar is en aansluit
op de gevolgde studie. De vervolgstudie moet een verdieping of verbreding van de
initiële opleiding zijn en derhalve logisch aansluiten op de afgeronde studie.
- Zomercursussen komen niet in aanmerking voor een VSBfonds Beurs, alleen langere
Cursussen die aan een universiteit gegeven worden. Ook talenreizen van
commerciële instellingen worden niet gehonoreerd.

Buitenlandse instelling: het onderwijsinstituut moet een erkend instituut zijn of in elk geval een
goede reputatie bezitten.
Begroting: je aanvraag moet voorzien zijn van een realistische en gemotiveerde begroting,
waaruit tevens de financiële noodzaak blijkt voor het aanvragen van een beurs.
Duur van de buitenlandse studie/onderzoek: minimaal 3 maanden en maximaal 24
aaneengesloten maanden.
Startdatum: De buitenlandse vervolgstudie of –onderzoek is een nieuwe studie, die dient aan
te vangen tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020.
Nationaliteit: Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een aantoonbare band
met Nederland hebben.
Aanmelden
Je kunt je online aanmelden op de website van VSB.
Documenten
In het online systeem worden de volgende documenten gevraagd:
 Volledig curriculum vitae
 Toelichting met academische motivatie en motivatie die aansluit op VSBFonds
 Financiële onderbouwing
 Bewijs toelating of een bewijs dat je toelaatbaar bent (alleen indien al beschikbaar)
 Kopie van cijferlijst van bachelor en van (indien van toepassing) master fase
Bedragen
Maximaal € 7.000,‐ euro voor studie academische periode van 1 jaar.
Maximaal € 10.000,‐ voor academische periode van 2 jaar.
Bedragen zijn afhankelijk van het studieplan en de begroting.

Selectie
1. Schriftelijke fase: de eerste selectie is schriftelijk. De uitslag wordt via e‐mail
gecommuniceerd naar studenten.
2. Mondelinge fase: ongeveer 20 studenten worden uitgenodigd voor een gesprek met de
selectiecommissie die bestaat uit (oud)hoogleraren van de VU. De gesprekken vinden plaats in
de periode 2 maart 2019 ‐ 3 april 2020. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan over de meerwaarde
van je studie /onderzoek in het buitenland voor de Nederlandse maatschappij en je motivatie
voor de beursaanvraag.
3. Nominatie: De VU nomineert 7 kandidaten en eventuele max 2 reservekandidaten bij het
VSBfonds. Het VSBfonds doet de definitieve selectie.

Data en Tijdspad
1 maart 2019
Maart 2019

Uiterste datum voor aanvragen van VSBfonds Beurs 2019
De mondelinge selectie vindt plaats middels een gesprek met de
VSBFonds Beursselectiecommissie. De data zijn als volgt:
Dinsdag 6 maart:
Vrijdag 9 maart:
Woensdag 13 maart:

09.00 – 14.00
09.00 – 17.00
11.30 – 15.00

3 april 2019

Studenten worden geïnformeerd over de voordracht aan de het
VSBFonds

17 mei 2019

Studenten ontvangen bericht over de toekenning van de beurzen
van het VSBfonds

Juni 2019

Uitreiking VSBfonds Beurzen 2019

1 juli 2019 tot 30 juni 2020

Periode van vertrek met een toegekende beurs

De selectiecommissie
De selectiecommissie is als volgt samengesteld:
Prof. dr. Wim van Westrenen (BETA)
Prof. dr. Susan Legêne (FGW)
Prof. dr. Bas van der Klaauw (SBE)
Henny Smit (International Office, secretaris)
Studenten met een functiebeperking
Het VSBFonds stelt extra financiële middelen beschikbaar voor studenten met een functiebeperking.
Voor een tegemoetkoming in extra kosten die de beperking met zich meebrengt kan een verzoek worden
gedaan. In dergelijke gevallen kunnen extra financiële middelen toegekend worden.
Voor meer informatie over VSB en de procedures op de VU kun je bellen of e‐mailen:
Henny Smit (020‐ 5986086)
VSBfonds@vu.nl

