
Iedereen doet meeIedereen doet mee

Wil jij naar het 
buitenland?
Voor iedereen die studeert aan een 
MBO, bijna klaar is of misschien zelfs al 
kort geleden afgestudeerd. 

Weet je nog niet precies wat je wil.  
Of weet je het juist wel?! En wil jij naar 
het buitenland voor een cursus, studie 
een stage of vrijwilligerswerk, die niet 
verplicht is voor school, maar waarvan jij 
vindt dat het belangrijk is voor jezelf?  
Dan is er een beurs voor jou! 



Janske – Vrijwilligerswerk verpleegster, 
Arusha-Tanzania
Janske wilde altijd al een keer vrijwilligerswerk gaan 

doen in een ziekenhuis in Afrika. Toen zij hoorde over de 

VSBfonds Beurs, zag zij direct haar kans. Na wat Googlen 

vond ze de organisatie Het Andere Reizen, die bemiddelen 

en helpen bij het plannen dit soort reizen. Alles was heel 

goed georganiseerd door deze organisatie en door deze 

beurs kon Janske opeens haar droom waarmaken. Zo 

belandde zij in het Meru District Hospital in Arusha, waar ze mocht meehelpen 

op de kinderafdeling en alles kon meemaken en overal waar ze kon inspringen 

mocht helpen. Een hele mooie leuke en nuttige ervaring. Het heeft haar dankbaar 

gemaakt, en een stuk zelfstandiger.

Igra - Vrijwilligerswerk, Tanzania
Igra heeft de entree-opleiding MBO-1 gedaan 

maar is nog lang niet uitgestudeerd. Ze wilde al 

heel lang een keer vrijwilligerswerk doen, liefs 

in Afrika. Maar hoe dit te regelen en de kosten 

waren wel een bezwaar. Door deze beurs kon ze 

een reis plannen via de organisatie Vrijwilligers 

Wereldwijd. Alles was supergoed geregeld en dat 

gaf haar een veilig gevoel.

Hoewel ze aan het begin een beetje heimwee 

had, had ze aan het eind wel langer willen blijven. 

De hele reis heeft dankbaar gemaakt voor alles 

wat ze hier in Nederland heeft. Ook is ze door 

deze ervaring anders gaan nadenken over haar vervolgopleiding. Na haar MBO-

2, wil Igra graag naar het HBO. Ze denkt nu aan onderwijs of psychologie, daar 

kan je andere mensen mee helpen.

“Als je de kans krijgt, dan is dit zo’n mooie ervaring.  

Je zult er geen spijt van krijgen”

Meer voorbeelden of suggesties op vsbfonds.nl/studiebeurzen



De VSBfonds Beurs is een gift en bedraagt maximaal  

€ 4.000. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van 

wat je wil gaan doen. 

Wie ben jij?:
•  Je bent bijna klaar met je MBO-diploma of je hebt je 

diploma al (niveau 1, 2, 3 of 4)

•  Je wil naar het buitenland omdat het belangrijk is voor 

jouw persoonlijke ontwikkeling

• Je wil jezelf uitdagen en nieuwe dingen leren

•  Je buitenlandplan kan heel duidelijk met je studie te 

maken hebben, maar mag ook juist iets nieuws zijn 

•  Deze beurs is voor alle studierichtingen

•  Deze beurs geldt voor alle landen van de wereld

Voorwaarden:

Aanvragen kan 
tot en met  
1 maart 2023

•  Je bent minimaal 18 jaar

•  Jouw buitenlandplan is geen verplicht onderdeel van je studie

• Jouw buitenlandplan is maatschappelijk relevant. Het sluit bijvoorbeeld aan bij  

één van de volgende Unescothema’s: vrede & mensenrechten, intercultureel 

leren, wereldburgerschap of duurzaamheid

•  Je gaat voor minimaal twee weken

• Je gaat naar het buitenland tussen 1 juli 2023 - 30 juni 2024. 

Deze beurs is alleen voor studenten van Noorderpoort, ROC Friese Poort, ROC 

Midden-Nederland, ROC Amsterdam Flevoland, MBO Utrecht, ROC Midden-

Nederland, ROC Mondriaan, MBO Rijnland, Zadkine, Koning Willem I College, 

ROC Nijmegen



Mark - Italiaanse taal- & 
cultuurlessen, Florence
Tijdens zijn opleiding Technical 

Engineering wist Mark al dat hij meer 

uitdaging wilde. Hij wilde vooral meer 

leren over onderwerpen die geen 

onderdeel uitmaakten van zijn opleiding. Mark heeft namelijk een enorme belang-

stelling voor Italiaanse taal en cultuur. Deze cursus in Italië was een droom waarvan 

hij dacht dat hij er nooit het geld voor zou hebben. Door de bijdrage van VSBfonds 

werd het opeens mogelijk. Tijdens zijn cursus heeft hij enorm veel geleerd; over 

Italië en de taal, de cultuur, de cultuurverschillen, de geschiedenis en het eten. 

Mark overweegt nu om na zijn huidige opleiding Geschiedenis te gaan studeren.

Kijk voor meer informatie op vsbfonds.nl/studiebeurzen

Selectie & procedure
•  VSBfonds werkt voor dit programma nauw samen met een aantal MBO’s. Op 

iedere MBO is een contactpersoon die je kan helpen.

•  Ook voor hulp bij het maken van een studieplan en een begroting kan je 

terecht bij onze contactpersoon bij jouw school.

•  Contactgegevens per instelling vind je op de website van VSBfonds

•  Het aanvraagformulier vind je op de website van VSBfonds

•  Je kan een aanvraag indienen tot en met uiterlijk 1 maart 2023! Mis die 

deadline niet!

•  Het aanvraagformulier is kort en feitelijk. Belangrijk onderdeel van de selectie 

is een pitch die je persoonlijk komt houden voor een selectiecommissie op 

jouw eigen school

Tijdpad
• 1 maart  – uiterste datum waarop je je aanvraag kan indienen.

• Maart  – periode waarin op jouw school selectiegesprekken worden gevoerd  

    met alle aanvragers.

• April  – jouw school beslist wie zij voordragen voor de VSBfonds Beurs

• Mei  – VSBfonds beslist wie de beurs krijgt.

• 1 juli  – vanaf deze datum kan jouw buitenlandplan starten.


