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Regeling subsidie vaccinatie –en reiskosten stage/thesis  

2019-2020 

 

Onder bepaalde voorwaarden verleent het College van Bestuur aan studenten van Wageningen 

University een tegemoetkoming in de kosten voor vaccinatie (inclusief profylaxe) en/of reiskosten die 

gemaakt worden vanwege stage of thesis in het buitenland. Dit is het geval indien in de leerdoelen van 

de opleiding is opgenomen dat de student in het kader van zijn opleiding de hele stage of thesis verplicht 

in het buitenland moet uitvoeren. 

 

I Algemene voorwaarden voor tegemoetkoming in kosten 

De algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van 

vaccinatie/profylaxe en/of reiskosten zijn: 

1. De betrokkene staat ingeschreven als ‘student’ voor een of meer van de opleidingen van 

Wageningen University: 

- (vrije*) bachelor International Land and Water Management (BIL) 

- (vrije*) master Development and Rural Innovation (MDR) 

- (vrije*) master International Development Studies (MID) 

- (vrije*) master International Land and Water Management (MIL) 

2. De stage of thesis is een verplicht onderdeel van de opleiding en is, inclusief de bestemming, 

goedgekeurd door de WU begeleider van de stage of thesis.  

3. Zowel vergoeding van de kosten van vaccinatie/ profylaxe als vergoeding van reiskosten t.b.v. 

stage of thesis worden binnen de opleiding slechts éénmaal aan een student verstrekt. 

4. Bij de beoordeling van de aanvraag en de vaststelling van de hoogte van de eventueel toe te 

kennen tegemoetkoming gelden de voorwaarden uit de regeling die van kracht is op de eerste dag 

van de stage of de thesis (zie ook IV en VI).  

De specifieke aanvullende voorwaarden voor een tegemoetkoming in de kosten van vaccinatie/profylaxe 

dan wel de reiskosten staan vermeld onder II respectievelijk III.  

 

* Vrije bachelor-of masteropleiding: zie https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Vrij-BSc-

programma.htm 

 

II Kosten vaccinatie en profylaxe  

Naast de onder I genoemde algemene voorwaarden, gelden specifieke voorwaarden voor een 

tegemoetkoming in de kosten van vaccinatie en/of profylaxe: 

5. De tegemoetkoming in de kosten voor vaccinatie en/of profylaxe geldt alleen voor vaccinaties en/of 

profylaxe, noodzakelijk voor de betreffende bestemming en zoals vermeld op de website van de 

GGD Nederland (https://www.ggdreisvaccinaties.nl/heb-ik-een-vaccinatie-nodig). 

6. De tegemoetkoming bedraagt €65. 

 

III Reiskosten 

Naast de onder I genoemde algemene voorwaarden, gelden specifieke voorwaarden voor een 

tegemoetkoming in de reiskosten: 

7. De student beschikt over de noodzakelijke vaccinaties en/of profylaxe.  

8. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt: 

 Bestemming buiten Europa: 75% van de reiskosten tot een maximum van €750.  

Onder de reiskosten vallen de kosten van busticket(s), treinticket(s), vliegticket(s), inclusief 

luchthavenbelasting en toeslagen, naar de bestemming en terug. Er dient gereisd te worden in 

‘economy class’. Een eventuele bijdrage in de reiskosten door de aanbieder van de stage of 

thesis wordt in mindering gebracht op de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen.   

 Bestemming binnen Europa, exclusief Nederland: 75% van de reiskosten tot een maximum van 

€200 voor reizen per vliegtuig en 100% van de reiskosten tot een maximum van €200 voor 

reizen per trein.  

https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Vrij-BSc-programma.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Vrij-BSc-programma.htm
https://www.ggdreisvaccinaties.nl/heb-ik-een-vaccinatie-nodig
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Onder de reiskosten vallen de kosten van busticket(s), treinticket(s), vliegticket(s), inclusief 

luchthavenbelasting en toeslagen, naar de bestemming en terug. Er dient gereisd te worden in 

‘economy class’. Een eventuele bijdrage in de reiskosten door de aanbieder van de stage of 

thesis wordt in mindering gebracht op de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen.   

9. De student die de stage of thesis doet en een beurs krijgt waarin opgenomen een bijdrage in de 

reiskosten (bijvoorbeeld een beurs met een research fee of Erasmus +), kan geen beroep doen op 

tegemoetkoming in de reiskosten volgens deze regeling. 

 

IV Aanvragen tegemoetkoming in de kosten voor de vaccinatie/profylaxe en/of de reis 

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten voor de vaccinatie/ profylaxe en/of de reis moet 

worden ingediend bij het Student Service Centre (SSC): 

a. De student doet de aanvraag door het formulier 2019-2020 Application Form Funding Travel and 

Vaccination/Prophylaxis Costs Internship/Thesis in te vullen en te ondertekenen (zie link 

hieronder).  

b. Het formulier moet medeondertekend worden voor akkoord door de begeleider van de 

stage/thesis.  

c. De student moet de aanvraag, voorzien van alle relevante op het aanvraagformulier genoemde 

bijlagen, indienen ná de reis, uiterlijk binnen 4 weken na de datum van cijferinvoer stage/ thesis 

in het studenteninformatiesysteem.  

d. Het SSC controleert of de stage/thesis onderdeel is van het goedgekeurde vakkenpakket, en of 

de vaccinatie/profylaxe noodzakelijk is voor de bestemming. 

e. De student wordt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag geïnformeerd over 

het besluit over de tegemoetkoming. 

 

Het aanvraagformulier is te vinden op de website van Wageningen University: 

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Show-ssc/Formulieren-

Student-Service-Centre-1.htm 

 

In noodgevallen kan de student een verzoek indienen bij de studentendecaan voor uitbetaling vóór 

vertrek van een voorschot op de reissubsidie. Hierbij dient de student te voldoen aan alle relevante  

voorwaarden genoemd in deze regeling en het hierboven genoemde aanvraagformulier te gebruiken. 

Tevens zal de student een offerte moeten overleggen van het reisbureau/de vliegmaatschappij waarbij 

het ticket wordt gekocht. Het voorschot (mits toegekend) zal maximaal 50% van de naar verwachting 

toe te kennen reissubsidie bedragen. De vaststelling van de definitief toe te kennen reissubsidie zal na 

terugkeer van de stage of thesis plaatsvinden volgens de in de vorige alinea genoemde voorwaarden. 

Dan zal ook verrekening plaatsvinden van het verstrekte voorschot na verantwoording van uitgaven door 

de student.  

 

V Aanpassing van de Regeling 

In geval van een wijziging van de leerdoelen van opleidingen ten aanzien van het verplichte karakter van 

stage/thesis in het buitenland, wordt de regeling aangepast door de afdeling ESA. 

 

VI  Inwerkingtreding van de Regeling/ overgangsbepalingen inwerkingtreding 

Deze regeling gaat in per 1 september 2019 en geldt voor onbepaalde tijd met in achtneming van V. 

De regeling vervangt de Regeling subsidie vaccinatie- en reiskosten stage/afstudeervak uit het 

Studentenstatuut 2018-2019. 

 

Voor studenten die een tegemoetkoming aanvragen en waarbij de eerste dag van de stage of de thesis 

valt in de periode 1 september 2019 – 31 december 2019, geldt dat ze een beroep kunnen doen op òf 

deze regeling, òf de oude regeling subsidie vaccinatie- en reiskosten stage/afstudeervak 

Studentenstatuut 2018-2019. 

 

Studenten die met hun stage/thesis zijn gestart vóór 1 september 2019 en in het kader van hun stage of 

thesis reiskosten maken en/of kosten voor vaccinaties en/of profylaxe, kunnen voor een mogelijke 

tegemoetkoming in de kosten een beroep doen op de Regeling subsidie vaccinatie- en reiskosten 

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Show-ssc/Formulieren-Student-Service-Centre-1.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Show-ssc/Formulieren-Student-Service-Centre-1.htm
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stage/afstudeervak zoals opgenomen in het Studentenstatuut 2018-2019. Voor een aanvraag dienen zij 

gebruik te maken van de formulieren ‘2018-2019 Application Form Travel Funding Internship/Thesis in 

Tropical/Developing Countries’ en ‘Application Form Refund Vaccination costs Internship/Thesis’. 

 

 


