NWS | Naar het buitenland
Een volledige bachelor of master in het buitenland
doen lijkt vaak moeilijker dan het is. NWS helpt je op
weg. Het landenoverzicht op onze website geeft je
up-to-date informatie over aanmeldingsprocedures,
deadlines en kosten per land. Bovendien kun je via de
NWS website contact opnemen met studenten die aan de
universiteit of in het land van je keuze studeren. Zij kunnen
je verder op weg helpen met gericht advies over
ﬁnanciering, huisvesting, kosten van levensonderhoud en
andere vragen. Dit scheelt vaak urenlang online zoekwerk!

NWS | In het buitenland
NWS | Over ons
Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is het netwerk
van hoogopgeleide Nederlandse studenten die een
volledige studie (bachelor, master of PhD) in het
buitenland volgen, willen volgen of hebben gevolgd.
NWS opent de deuren naar het buitenland voor jonge, ambitieuze Nederlanders door informatie te verschaﬀen over
studeren in het buitenland. Tegelijkertijd verbindt NWS
Nederlandse studenten die erop uit gaan en ondersteunt
hen tijdens en na hun periode in het buitenland. Bovendien
behartigt NWS de belangen van deze groep studenten
in de politiek, bij publieke instanties en in het bedrijfsleven.

“

In het buitenland staat NWS voor je klaar met
meer dan 25 lokale NWS-clubs in studentensteden.
Marseille, Oxford, Cambridge, Peking, Barcelona, Londen:
Nederlanders zitten overal! NWS-clubs zijn er voor
carrière-evenementen en gezellige borrels met medeNederlanders, het vieren van feestdagen en het uitwisselen van informatie. Is er nog geen club in de stad
waar je gaat studeren? Met onze hulp kun je zelf een
NWS club opzetten! Daarnaast vertegenwoordigt NWS je
belangen tegenover Tweede Kamerleden, DUO, het
Ministerie van OCW en nog veel meer.

NWS | Events
NWS-scholierendag: voor middelbare scholieren die
naar het buitenland willen, organiseert NWS ieder jaar
de NWS-scholierendag. Er vindt een informatiemarkt
plaats met organisaties die de stap naar het buitenland
ondersteunen, vertegenwoordigers van topuniversiteiten en NWS’ers die hun persoonlijke verhalen delen
met scholieren.
DDD: NWS luidt elk academisch jaar in met de Dutch
Departure Drinks voordat alle studenten weer naar
het buitenland vertrekken. Er is een gastspreker en de
partners en alumni zijn aanwezig om NWS’ers succes
te wensen in het buitenland.

NWS-dag: jaarlijks wordt de NWS-dag georganiseerd
voor leden en partners. De dag bestaat uit een combinatie van workshops, sprekers over actuele onderwerpen
en een netwerkborrel met onze leden en partners.

NWS | Na het buitenland
Na je opleiding is het natuurlijk belangrijk dat je
diploma erkend wordt door je vervolgopleiding of
werkgever. Daarom werkt NWS samen met Nuﬃc
om ervoor te zorgen dat diploma’s van buitenlandse
onderwijsinstellingen ook in Nederland geaccrediteerd
worden! Ook voor oud-studenten zet NWS zich
in door carrière- en netwerkevenementen te organiseren
waar NWS’ers met onze partners uit de publieke
sector en het bedrijfsleven in contact komen! Zo vind je
misschien wel je eerste baan!

NWS | Waarom lid worden?
• Krijg informatie van een van onze 4000+ leden in
bijna 70 landen via onze online database!
• Blijf op de hoogte van NWS-evenementen en exclusieve
carrière- en netwerkevenementen via de nieuwsbrief.
• Vind informatie over aanmeldingsprocedures,
studiebeurzen en lee�osten in het land van jouw keuze

Ruim 4.000 leden in 67 landen:
Het netwerk van
Nederlandse Wereldwijde Studenten
helpt je op weg bij je studie in het buitenland!

• Kom tijdens en na je studie in contact met de publieke
en private sector in Nederland.
• NWS-clubs in 25+ steden: vier Sinterklaas,
Koningsdag en Oud&Nieuw, ook in het buitenland!
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