Criteria voor eindverslag LISF-subsidie
Naast een financieel verslag ontvangen we als onderdeel van je eindverantwoording ook graag een
beschrijvend verslag. Hierin vertel je kort, in 800-1200 woorden, over je reis. Met je verslag, foto’s en
video kan het LUF andere studenten inspireren om ook een deel van hun studie in het buitenland te
doen en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Je verslag
en foto’s/video’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor publicatiedoeleinden worden
gebruikt.
Vermeld bovenaan je verslag je datum, subsidiekenmerk, naam, studie en studiejaar, de periode van
je reis, je reisbestemming en het doel van je reis (onderzoek/onderwijs/ervaringsstage/deelname
congres/ voorbereiding promotie onderzoek).

Inhoud van het beschrijvend verslag
Probeer in je beschrijvend verslag daarnaast de volgende vragen te beantwoorden:
Doel van project
 Wat ging je doen/onderzoeken? Hoe past het in je studie?
Resultaat van project
 Wat heeft het opgeleverd? Welke dingen heb je geleerd? Wat is de (voorlopige) conclusie
van je onderzoek?
Locatie
 Waarom hierheen? Wat was de persoonlijk en wetenschappelijke meerwaarde?
Ervaring van de reis
 Hoe heb je je reis ervaren? Wat heeft het je persoonlijk gebracht? Als je één ding zou moeten
noemen, welke moment of ervaring heeft het meeste indruk op je achtergelaten? Zou je een
buitenlandervaring aanraden aan andere studenten? Hoe heeft de LISF subsidie bijgedragen
aan deze buitenlandervaring?
Toekomstplannen
 Wat wil je met/na je studie gaan doen? Hoe heeft de reis daaraan bijgedragen c.q. heeft de
reis daar nog verandering in gebracht?

Bijlagen
Verder ontvangen we graag:
o Foto’s: Stuur een aantal foto’s mee waarbij je zelf in beeld bent en die meer inzicht geven in
wat je hebt gedaan. (Jezelf werkend in een onderzoekslab, op congres, tijdens veldwerk op
locatie, etc.) Lever je foto’s los als bijlage in en niet in Word of PDF, dan zijn ze van betere
kwaliteit.
o Video (optioneel): Wanneer mogelijk ontvangen we ook graag een korte video waarin je op
je werk/onderzoekslocatie laat zien waar je mee bezig bent, met jezelf in beeld.

Schrijftips
-

Denk aan de lezer: het moet ook voor mensen buiten je studieveld te begrijpen zijn zonder
dat ze je aanvraag kennen. Vermijd een overvloed aan jargon.
Check of je verhaal de verschillende punten bevat. We krijgen verrassend veel verslagen
zonder naam of waarin bijvoorbeeld het doel van de reis mist.
Zoek het evenwicht tussen de inhoud van je buitenlandverblijf en je persoonlijke beleving
ervan.

