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Studeren in het buitenland 
 

 

Studeren, werken en wonen in het buitenland is een waardevolle ervaring die je altijd bij zal 

blijven. Kennismaken met een andere ontwerpcultuur en je referentiekader vergroten dragen 

bij aan je vorming als ontwerper en vergroten je inzetbaarheid in het werkveld. Je leert nieuwe 

ontwerpmethodes en –vaardigheden, en leert samenwerken en communiceren met ontwerpers 

binnen een andere cultuur. De Academie moedigt studenten aan om de studietijd hiervoor te 

gebruiken. De ervaring leert ons dat wanneer studenten eenmaal een vaste baan en andere 

verplichtingen hebben, het moeilijker wordt om die stap te nemen. Als je het goed organiseert 

kun je de behaalde studiepunten en de praktijkervaring inzetten voor je studie aan de 

Academie.  

 

Maar waar te beginnen? We helpen je graag op weg bij je oriëntatie. Bedenk voor jezelf vooral 

wat je eruit wilt halen, waar je dat wilt doen en wanneer.  

 

Studeren en of werken? 

Ondanks dat het principe ‘Academie’ in het buitenland niet bestaat is het vrij normaal dat architectuur 

en stedenbouwstudenten in andere landen naast hun studie bij een bureau werken. Dat gebeurt op 

onderwijsvrije dagen of in de vakanties die vaak langer zijn dan hier in Nederland.  

Er zijn verschillende programma’s die je financiële en praktische ondersteuning voor studeren of 

werken in het buitenland bieden. Hou rekening met de aanvraagprocedures en inschrijftermijnen. De 

deadlines hiervoor zijn 1 mei (autumn semester) en 15 november (spring semester).  

Een andere optie is om je alleen te richten op de praktijk en te solliciteren bij een bureau. Het kan 

voor een bureau een voordeel zijn dat je fulltime beschikbaar bent en je kunt volwaardig meedraaien 

in het bureauleven. Hou er wel rekening mee dat je tijdens deze periode alleen punten behaald voor 

het praktijkdeel van de studie en niet voor het binnenschools curriculum. 

 

Summer School 

Een derde optie is om voor een kortere termijn naar het buitenland te gaan. Bijvoorbeeld door deel te 

nemen aan een van de vele ‘summer schools’ die georganiseerd worden door onderwijsinstellingen 

en andere organisaties. Ook dit levert nieuwe inzichten, een internationaal netwerk en een bijkomend 

voordeel is dat dit met relatief weinig inspanning te organiseren is. De meeste van deze summer 

schools duren 2 weken en kosten ca. €700 (exclusief reis- en verblijfskosten). Deadlines voor 
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aanmelding liggen veelal in april. Een actueel aanbod kan je vinden op onder meer de website van 

‘Summerschools in Europe’. 

 

Hoe lang?  

Voor Academiestudenten is het meest realistisch om één semester naar het buitenland te gaan, maar 

mocht je langer willen gaan, dan staat die keuze vrij natuurlijk. 

Wanneer? 

Wanneer je voor een aantal maanden naar het buitenland gaat hangt af van jouw eigen 

studieplanning, privésituatie en de banen die op je pad komen hier. Om het niet teveel van het toeval 

te laten afhangen, is het belangrijk om de mogelijkheden vroegtijdig uit te zoeken, zodat je hier 

rekening mee kunt houden met je huidige baan en op tijd met de voorbereidingen kunt beginnen.  

 

Studiepunten 

Voor de behaalde studiepunten en honorering van de praktijk in het buitenland kun je na terugkomst 

vrijstelling aan te vragen. Daarvoor is het belangrijk om je resultaten en werkzaamheden goed te 

documenteren.  

 

Erasmus Exchange en studiebeurzen 

Op de website van de hogeschool Rotterdam vind je meer informatie over het Erasmusprogramma en 

andere mogelijkheden voor een studiebeurs en praktische tips:  

Algemene vragen en studiebeurzen  

coia-exchange@hr.nl  

  

Vragen over studeren in het buitenland   

studyabroad@hr.nl 

 

Interesse? 

Maak een afspraak met Hinke Majoor, zelf ook ervaring opgedaan in het buitenland, om de 

mogelijkheden te bespreken. Daarnaast kunnen we je koppelen aan studenten die tijdens hun 

Academiestudie naar het buitenland zijn geweest.  
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