Studeren in het buitenland
Woon je in het buitenland en wil je een opleiding volgen? Dat is geen probleem bij het NTI!
Doordat het NTI gebruik maakt van een moderne digitale leeromgeving, onderhoud je ook in het buitenland gemakkelijk via internet contact met je persoonlijke docent, je persoonlijke mentor en met je medestudenten. Huiswerk lever
je in op de digitale leeromgeving of stuur je per e-mail naar jouw docent. Op deze omgeving vind je hiernaast alle aanvullende informatie, proefexamens en uitwerkingen. Vragen over de lesstof stel je op het forum van jouw opleiding en
contact met jouw mentor onderhoud je gemakkelijk via de e-mail. Ook jouw medestudenten ontmoet je op dit forum.

In de meeste gevallen kun je examen doen
in het land waarin je verblijft!
Als je binnen de Europese Unie woont, dien je het
examen in Nederland af te leggen. Woon je echter
buiten de EU, dan kun je het examen afleggen op de
Nederlandse ambassade of op het Nederlands consulaat. De ambassade of het consulaat brengt hiervoor
€ 157,- in rekening. Woon je op Curaçao of in Suriname? Dan kun je de digitale examens ook afleggen in
Willemstad of Paramaribo. Je betaalt hierbij dezelfde
prijs als in Nederland!
Let op: niet alle opleidingen bevatten examens. Tevens is het NTI niet
voor alle opleidingen die een examen bevatten de exameninstantie.
Als het examen door een andere exameninstantie wordt afgenomen
dan het NTI, dan dien je je tot deze exameninstantie te richten.

Praktijkdagen en praktijkexamens
Alle praktijkdagen en praktijkexamens worden
uitsluitend in Nederland gegeven. De praktijkdagen
en praktijkexamens worden meerdere malen per
jaar ingepland. Je kijkt dus zelf wanneer het voor je
het beste schikt om naar Nederland te komen om
de praktijkdag te volgen of het praktijkexamen af te
leggen. Niet alle opleidingen bevatten echter praktijkdagen of praktijkexamens.

Stage volgen kan in het buitenland
Voor MBO- en HBO-opleidingen is stage lopen een
verplicht onderdeel. Het is geen enkel probleem om
de stage in het buitenland te doen. Wel gelden voor
de stage dezelfde voorwaarden als in Nederland. Dit
betekent voor MBO-opleidingen dat het buitenlandse
stagebedrijf erkend moet worden door het Nederlandse kenniscentrum (bijv. Calibris of Ecabo). Voor
HBO-opleidingen dient de stage te worden goedgekeurd door het Stage- en scriptiebureau van Hogeschool NTI.

Extra voorwaarden
Naast het studiereglement van de opleiding die je

wilt volgen, zijn er drie extra voorwaarden van toepassing op het studeren vanuit het buitenland:
1. Het lesgeld dient bij cursussen en MBOopleidingen éénmalig in het geheel en vooraf
te worden voldaan, inclusief het inschrijfgeld
van € 35,- voor cursussen en € 50,- voor MBOopleidingen. Er wordt geen korting verleend
voor betaling ineens. Het lesgeld dient bij HBOopleidingen per jaar vooraf te worden voldaan,
inclusief het inschrijfgeld van € 75,- bij het eerste
lesjaar.
2. Het lesmateriaal wordt afgeleverd op een
Nederlands adres, of als je binnen de EU woont
op jouw woonadres. De kosten voor verzending
worden in het laatste geval aan je doorberekend.
Je draagt zelf zorg voor de verzending van het
lesmateriaal naar jouw woonadres.
3. Je betaalt de tegenwaarde in de valuta van het
land waar je woont en een bedrag aan kosten van
jouw bank. Tevens dien je ervoor te zorgen dat de
kosten van de buitenlandse bank (in dit geval de
ABN-AMRO in Nederland) eveneens voor jouw
rekening komen.

Inschrijven
Als je je wilt inschrijven voor een opleiding die je
vanuit het buitenland wilt volgen, stuur je een e-mail
naar studieadvies@nti.nl met het volgende:
1. Je volledige naam, adres en woonplaats.
2. Het adres waar het lesmateriaal wordt
afgeleverd.
3. De opleiding waarvoor je je wilt inschrijven.
Je ontvangt vervolgens een e-mail ter
bevestiging. Hierin staat ook het totale lesgeld
dat je ineens dient over te maken en de gegevens
die je bij de betaling vermeldt.

Vragen?
Mocht je verdere vragen hebben over studeren
vanuit het buitenland, kun je deze stellen via
studieadvies@nti.nl.
16777

