
Stap 6: Verzekering
Als je naar het buitenland gaat voor 
je studie dan moet je een aantal 
stappen zetten om je verzekering goed 
te regelen. Je leest het op de pagina: 
www.wilweg.nl/verzekeringen.

Stap 9: Reis boeken
Je bent klaar om je reis te boeken. 
Hoe kom jij op je bestemming? Is het 
vliegtuig de enige mogelijkheid of 
zijn er ook groenere opties?

Stap 8: Studiepunten 
en diploma's
Ga je studeren in het buitenland? 
Regel dan dat je diploma dat je 
daar behaalt ook in Nederland 
wat waard is.

Stap 7: Taal
Ga je voor een studie naar het 
buitenland? Dan moet je in veel 
landen aantonen dat je de taal 
voldoende beheerst om daar te 
mogen studeren. Daarvoor moet 
je tijdens het aanmeldingsproces 
een taaltoets maken.

Stap 5: Visa, vergunningen 
en vaccinaties
Ga je naar een land buiten de
Europese Unie? Dan heb je in veel
gevallen een visum nodig. Check ook
of in het land bepaalde vaccinaties
verplicht zijn.

Stap 4: Woonruimte
Begin ongeveer 3 maanden voor 
vertrek met zoeken naar woonruimte. 
Vraag bijvoorbeeld aan de universiteit 
waar je gaat studeren, of zij
woonruimte voor jou hebben.

Stap 3: Geld
Een studie in het buitenland levert 
veel op, maar kost ook geld. Als je 
ruim op tijd begint met een begroting, 
zoeken naar een beurs en sparen, is er 
veel mogelijk. Lees al onze tips op de 
pagina: www.wilweg.nl/financien

Stap 2: Bespreken
Bespreek je ideeën met 
verschillende mensen, zoals je familie, 
vrienden of je mentor op school.

Checklist

Stap 1: Bedenken
Stel jezelf de volgende vragen: 
Waarom wil je naar het buitenland? 
Waar wil je heen? Wanneer wil je 
naar het buitenland?

Lijkt een bachelor in het buitenland je wel interessant? En weet je niet 
zeker wat je daar allemaal voor moet regelen? Met deze checklist ga jij 
goed voorbereid het avontuur tegemoet!

WilWeg.nl

Wil je meer weten hoe je je het beste kan voorbereiden 
op een bachelor in het buitenland? Ga naar 
www.wilweg.nl/checklist. Met WilWeg zet je de eerste 
stap op weg naar een onvergetelijke ervaring!
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