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Regeling studeren in het buitenland 
 
Preambule 
Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden is zich ervan bewust dat zij een zorgplicht kan hebben 
jegens haar studenten die zich in het kader van hun opleiding in buitenland bevinden. Een belangrijke 
toepassing van deze zorgplicht betreft situaties van (dreigende) calamiteiten in het land waar deze 
studenten zich bevinden. Om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen is een student, die in het kader van 
zijn opleiding naar het buitenland gaat of daar reeds verblijft, gehouden alle instructies van de Universiteit 
Leiden op te volgen en deze regeling strikt na te leven.  
 
 
Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
a. Universiteit: de Universiteit Leiden; 
b. College van Bestuur: het College van Bestuur van de Universiteit;   
c. student: degene die als student bij de Universiteit is ingeschreven krachtens de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, alsmede degene die als student is ingeschreven bij niet-
initiële opleidingen van de Universiteit zoals opgenomen in het Leids Register dan wel op een door het 
College van Bestuur vastgestelde lijst van niet-initiële opleidingen. 

 
 
Reikwijdte 
Deze regeling heeft betrekking op alle studenten van de Universiteit die in het kader van hun opleiding 
naar het buitenland gaan of daar reeds verblijven. 
 
 
Artikel 1 Reisverzekering 
De student is verplicht een speciale reisverzekering bij een gerenommeerde verzekeraar af te sluiten en deze 
verzekering gedurende zijn verblijf in het buitenland in stand te houden. Onder de dekking van deze 
verzekering dient stage/onderwijs dan wel een langdurig verblijf in het buitenland te vallen.  
 
 
Artikel 2 Verstrekken reis- en verblijfgegevens 
1. Een student die, op basis van voorafgaande toestemming van de universiteit, in het kader van zijn 

opleiding naar het buitenland gaat dient tijdig, en voor zover mogelijk reeds voor zijn vertrek, de 
volgende gegevens schriftelijk aan de universiteit te verstrekken: 
a. de reisgegevens, zoals data;  
b. de vluchtgegevens; 
c. de adresgegevens waar de student in het buitenland zal verblijven; 
d. het telefoonnummer en e-mailadres waarop de student tijdens zijn verblijf bereikbaar is; 
e.  naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van een contactpersoon in Nederland die op de 

hoogte is van het verblijf van de student in het buitenland; 
f.  naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van een contactpersoon c.q. contactpersonen op de 

verblijfplaats(en); 
g. de gegevens van zijn reisverzekering, zoals naam van de verzekeringsmaatschappij en 

polisnummer. 
2.  Indien zich wijzigingen voordoen in een van de gegevens voornoemd dient de student de Universiteit 

hiervan onverwijld schriftelijk of digitaal in kennis te stellen. 
 
 
Artikel 3 Calamiteiten 
1.  In het geval van een calamiteit, of dreiging van een calamiteit, in het land waar de student zich bevindt, 

dient de student zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het daarvoor opengestelde 
alarmtelefoonnummer van de Universiteit. De Universiteit zal zich eveneens inspannen om in contact 
te treden met deze student. 

2.  Onder een (dreigende) calamiteit wordt in ieder geval verstaan: 
a.  een opstand; 
b. een gewapend conflict; 
c.  een (terroristische) aanslag; 
d.  oorlog; 
e.  een (natuur) ramp; 
f.  een uitbraak van een besmettelijke ziekte. 



   
Regeling studeren in het buitenland 

 
 
 
 
 

2 

 

 
3.  Indien naar het, uitsluitende, oordeel van de Universiteit sprake is van een (dreigende) calamiteit, 

dient de student alle instructies ter zake van de Universiteit direct op te volgen. Dit kan (mede) 
omvatten de instructie van de Universiteit aan de student dat deze per direct zijn verblijfplaats of het 
gebied dient te verlaten en, indien de Universiteit dit nodig acht, per direct dient uit te wijken naar een 
ander land of naar Nederland dient terug te keren. 

4. De Universiteit baseert het oordeel of er sprake is van een (dreigende) calamiteit, mede op de 
informatie die wordt verschaft door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 
 
Artikel 4 Aansprakelijkheid Universiteit 
De universiteit erkent in ieder geval geen aansprakelijkheid indien een student schade en/of verliezen lijdt 
ten gevolge van een (dreigende) calamiteit, indien deze student de verplichtingen genoemd in artikel 1, 2 
en 3 niet (tijdig) nakomt, waaronder tevens begrepen het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens. 
 
 
Artikel 5 Citeerwijze 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling studeren in het buitenland. 
 
 
Artikel 6 Bekendmaking regeling 
Het College draagt zorg voor voldoende bekendmaking van deze regeling. 
 
 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na vaststelling ervan door het College van Bestuur. 
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 12 november 2013 na advies van de 
Universiteitsraad op 17 oktober 2013. 
 
 
 
 


