
 
 

Subsidievoorwaarden NVH Studentenbeurs buitenland  

Doel 
De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie wil veelbelovende Masterstudenten stimuleren om aan een 
buitenlandse instelling onderzoekservaring op te doen op het gebied van leverziekten/leveronderzoek. De NVH wil 
hiermee studenten enthousiasmeren om een carrière te kiezen in deze richting zodat zij een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan het leveronderzoek in Nederland. 
 
Algemene voorwaarden 
Alleen studenten die een studie (Bsc of Msc) volgen aan een Nederlandse instelling komen in aanmerking. De 
buitenlandstage dient minimaal drie maanden te duren. De begeleider die vanuit de Nederlandse universiteit de 
stage begeleidt, dient gedurende de looptijd van de stage een aanstelling te hebben aan de betreffende 
Nederlandse universiteit. 
 
Procedure 
Het aanvragen van subsidie voor een stage in het buitenland kan gedurende het hele jaar, maar tenminste drie 
maanden voor gewenste aanvang van de stage. Aanvragen die te laat worden ingediend worden niet in behan-
deling genomen. 
 
De aanvraag dient te bestaan uit: 
- Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Subsidie buitenlandstage voor studenten’. 
- Een CV en cijferlijst van de student. 
- Een bevestiging van het ontvangende instituut waarin zij instemmen met het voorgenomen werkplan 

en de dagelijkse begeleiding. 
- De digitale aanvraag (inclusief handtekeningen) kunt u verzenden naar secretariaat@nvh.nl. 
 
Verslaglegging 
Na beëindiging van de stage dient binnen drie maanden het volledig ingevulde formulier ‘Verslag buitenlandstage 
studenten’ opgestuurd te worden naar het NVH secretariaat. Het bijbehorende declaratieformulier behoort 
vergezeld te gaan van kopieën/betalingsbewijzen van vliegticket en betalingsbewijzen van de verblijfskosten. 
Verder moet er een stuk van 500 woorden worden aangeleverd voor publicatie in LEVER, het NVH verenigingsblad 
waarin de doelen en resultaten van de stage worden omschreven voor een algemeen publiek met bovenmatige 
interesse in hepatologie. 
 
Financiële voorwaarden 
De NVH verstrekt geen volledige financiering, maar een bijdrage in de kosten. Per maand wordt maximaal €  250,- 
subsidie toegekend met een maximum van € 1000,- per aanvraag. De subsidie is bestemd voor een bijdrage aan 
de reis- en verblijfkosten van de aanvrager. Kosten voor levensonderhoud komen niet in aanmerking voor 
financiering. Ook extra kosten veroorzaakt door meegereisde gezinsleden/partners/familie van de aanvrager 
komen niet voor subsidiëring in aanmerking. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt op basis van de duur van de 
stage het voorlopige maximale subsidiebedrag vastgesteld. De afrekening vindt plaats na terugkomst en na 
ontvangst en goedkeuring van het verslag. Op basis van kopieën van vliegticket en betalingsbewijzen van de 
verblijfskosten wordt dan het uiteindelijke subsidiebedrag bepaald. In geval van overfinanciering zal op de 
subsidietoezegging navenant worden gekort. Wanneer de stage voortijdig wordt beëindigd, moet dit zo snel 
mogelijk, met opgaaf van reden, gemeld worden bij het NVH secretariaat. De student zal dan geïnformeerd 
worden over de verdere afhandeling. Mocht de aanvrager nog geen NVH lid zijn, dan wordt verwacht dat hij/zij 
per direct NVH lid wordt tenminste 2 jaar lid blijft van de NVH. 
 
Contact 
Voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat: telefoonnummer 023-551 3016 of secretariaat@nvh.nl 
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