
 

GLOBE-beurs 
 
 
 

Het GLOBE-beursprogramma (Gelijkwaardige Onderwijssamenwerking met landen Buiten 
Europa) is bestemd voor getalenteerde studenten die op uitwisseling gaan naar een 
partneruniversiteit buiten Europa voor minimaal 3 maanden. Je kunt je niet  aanmelden voor 
een GLOBE-beurs, je wordt hiervoor uitgenodigd door het International Office. 

 
Voorwaarden 

 

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

• Je dient 60 ECTS te hebben behaald en het eerste jaar van je studie volledig te hebben 
afgerond voordat je studieperiode in het buitenland begint. 

• De GLOBE beurs is beschikbaar voor getalenteerde studenten die door het VU 
International Office geselecteerd te zijn voor uitwisseling naar een partneruniversiteit 
buiten Europa. 

• De selectie voor deze beurs gaat op basis van GPA, Motivatie en CV. De benodigde 
documenten hebben wij al ontvangen bij de aanmelding voor de uitwisseling. 

• Deze geselecteerde studenten worden vervolgens door het IO uitgenodigd om zich aan te 
melden voor de beurs in VUnet.   

• Als je niet bent uitgenodigd om je aan te melden voor de beurs heeft het ook geen zin de 
beurs aan te vragen in VUnet. Je beursaanvraag wordt dan afgewezen. 

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

 
Minimumverblijf: 3 maanden 

 

Bestemming: Partneruniversiteiten buiten Europa 
 

Uitnodiging van de geselecteerde studenten 
door International Office: uiterlijk 1 mei, per email 

 

Selectie door: VU International Office 
 

Beursbedrag: € 1250,- (eenmalig) 
 

Informatie: globe@vu.nl 
 

Aanmelddeadline voor geselecteerde studenten: Via VUnet vóór 1 juni  
 

 
 

Overige opmerkingen / eisen 
• Omdat er een beperkt budget beschikbaar is voor de GLOBE-beurs heeft het 

International Office er voor gekozen alleen de getalenteerde studenten een beurs 
aan te bieden. 

• Alleen de geselecteerde studenten worden per e-mail geïnformeerd dat ze in aanmerking 
komen voor de beurs. 

• Het is niet mogelijk om tegen een beslissing in beroep te gaan. 
 

Betaling 
• Eind september  voor studenten die het 1e semester op uitwisseling gaan. 
• Eind januari voor studenten die het 2e semester op uitwisseling gaan. 
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