
Internationaliseringsfonds POW 
 
Doelgroep: Bachelor- en masterstudenten Pedagogische en Onderwijswetenschappen  
 
Maximum bedrag: €500 per student  
 
Aantal beurzen:  
5 voor bachelorstudenten, aanmelddeadline 1 februari  
5 voor masterstudenten, aanmelddeadline 1 februari  
5 voor masterstudenten, aanmelddeadline 1 april  
 
Berekening:  

• Verblijf korter dan twee maanden (b.v. congresbezoek): tegemoetkoming tot 1/3e van de 
geschatte kosten met een maximum van € 250,-.  

• Verblijf langer dan twee maanden: €120,- x het aantal maanden + bij een verblijf buiten 
Europa een tegemoetkoming in de reiskosten van € 150,- (maximaal €500 in totaal).  

 
Eisen:  
De aanvrager staat op het moment van de aanvraag en tijdens verblijf in het buitenland als student 
ingeschreven bij een bachelor- of een masteropleiding van het domein Pedagogische en 
Onderwijswetenschappen.  

• Student verblijft in het buitenland voor een onderdeel van de studie.  
• Het verblijf in het buitenland is goedgekeurd door de opleiding.  
• Student ontvangt voor verblijf in het buitenland geen andere beurs.  
• Na afloop van verblijf in buitenland waarvoor student beurs heeft ontvangen, schrijft de 

student een reflectieverslag over ervaringen in het buitenland en hoe dit van toegevoegde 
waarde is voor de opleiding en persoonlijke ontwikkeling van de student.  

 
Wijze van aanmelding 
De student dient een aanvraag voor het internationaliseringsfonds in via het daartoe bestemde 
digitale aanmeldformulier. Onderdelen van de aanvraag:  

• een aanvraagbrief met motivatie voor studieonderdeel in buitenland;  
• een begroting;  
• een bevestigingsbrief van de begeleider van het studieonderdeel waarin de exacte data 

staan vermeld;  
• een kopie van het paspoort;  
• curriculum vitae;  
• recent overzicht met studieresultaten;  
• een fondsenoverzicht van door student aangeschreven fondsen.  

 
Selectiecommissie: 
De selectiecommissie wordt gevormd door de coördinator van het International office en beide 
Onderwijsdirecteuren.  
 
Selectiecriteria:  

Allereerst dient een student aan bovenvermelde criteria te voldoen. Wanneer er meer aanvragen 

dan beurzen zijn, zal de selectiecommissie een keuze maken tussen de aanvragen op basis van 

aangeleverde motivatiebrief en tot dan toe behaalde studieresultaten. Niet-aangevraagde 

bachelorbeurzen kunnen worden ingezet bij de masterbeurzen en vice versa 

https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Hdb9shvrPjW1bE

