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IV. AANVRAAG STAGE OF STUDEREN 
 IN HET BUITENLAND
Vóór je op internationale stage of studie mag gaan moet je een aanvraagprocedure 
doorlopen. De opleiding moet immers je stage of studieprogramma goedkeuren. 
Daarnaast heeft ook elk beursprogramma een specifieke aanvraagprocedure. Ga je 
studeren in het buitenland, dan moet je ook bij de gastinstelling een aanvraagdossier 
indienen.  Voor een internationale stage moet je soms ook solliciteren bij het stagebedrijf.

Voor je toelating krijgt om naar het buitenland te vertrekken moet je een aantal stappen 
ondernemen en aanvraagformulieren indienen. Dit start in het academiejaar voorafgaand 
aan de mobiliteit.

Aanvraag PXL 
• STAP 1: Voorinschrijving (online 
 formulier)
• STAP 2: Kandidaatstelling (online 
 formulier)
• STAP 3: Aanvraagdossier PXL en 
 beursaanvraag (Erasmus, VLIR-UOS, …) 

(dossier, online en op papier)

Aanvraag gastinstelling of 
stageplaats
• Aanvraag bij de gastinstelling om daar 

aanvaard te worden (i.g.v studie in het 
buitenland) (dossier)

• Sollicitatie stagebedrijf of organisatie 
(mogelijk i.g.v. stage in het buitenland)

Welke formulieren moeten ingediend worden hangt af van het beursprogramma. Hierbij 
horen telkens ook welbepaalde deadlines. De departementaal coördinator ondersteunt je 
bij het in orde brengen van je dossier. De domeinverantwoordelijke internationalisering van 
je opleiding kan je inhoudelijk informeren. 
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STAP 1: VOORINSCHRIJVING 

Als je eraan denkt om volgend academiejaar op buitenlandse studie of stage te gaan dan 
moet je uiterlijk 1 februari een voorinschrijving doen. Dit gebeurt via een online formulier. 
Je moet dan nog geen bestemming weten. Wel moet je een voorkeur opgeven: stage 
of studie, Europa, het Zuiden, de VS,... Deze voorinschrijving is niet bindend, maar wel 
verplicht.

STAP 2: KANDIDAATSTELLING 

Na de voorinschrijving volgen gesprekken met de coördinator en domeinverantwoor-
delijke internationalisering van je departement en opleiding. Als je beslist om effectief 
verder te gaan met je internationale plannen moet je een kandidatuur indienen. 

Let op, voor je de kandidaatstelling doet moet je goed geïnformeerd zijn over de 
mogelijkheden voor jouw opleiding. Dan moet ook vastliggen of je wenst te gaan 
studeren, of stage te lopen, met welk uitwisselingsprogramma, en in welke periode. De 
beslissing wat betreft het beurs- of uitwisselingsprogramma is belangrijk en bepalend voor 
je verdere kandidatuur en beurstoekenning.

Voorinschrijving
Deadline
• 01/02 voor mobiliteit in semester 1 
 én mobiliteit in semester 2 

Wat
• Online formulier, link op 
 www.pxl.be/internationalisering 
• Je moet nog geen bestemmingen 
 opgeven, enkel aangeven dat je 
 geïnteresseerd bent
• Niet bindend, wel verplicht

Kandidaatstelling
Deadline
• 01/03 voor mobiliteit in semester 1 én 

mobiliteit in semester 2 met een aanvraag 
voor een generieke of specifieke beurs

• 01/05 voor mobiliteit in semester 2

Wat
• Mobility Online, link op www.pxl.be/

internationalisering 
• Wat moet je invullen:

- De periode van de mobiliteit: 
 semester 1 of semester 2, of een heel 

academiejaar

Gesprekken en informatie
Na deze voorinschrijving gebeuren 
verkennende gesprekken in het 
departement.
Je moet je dan goed informeren over de 
mogelijkheden voor jouw opleiding. Als je 
wil gaan studeren, naar welke bestemmin-
gen kan dat? Als je wil stage lopen in het 
buitenland, moet je dan zelf een stageplaats 
zoeken, of heeft de opleiding een vaste 
lijst? Enz. 

- Het uitwisselingsprogramma: 
 Erasmus Study, Erasmus Placement, 

non-Erasmus Study of non-Erasmus 
Placement, max 4 keuzes opgeven.

- I.g.v. studeren in het buitenland: 
 land en gastinstelling (2 tot 4 keuzes 

opgeven).
- I.g.v. stage bij PXL-Healthcare en 

PXL-Education: land en stageplaats 
(max 4 keuzes opgeven). 

 Bij de andere opleidingen moet de 
bestemming voor stage nog niet 

 opgegeven worden.
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Toewijzing uitwisselingsprogram-
ma (en bestemming)
Na de definitieve kandidaatstelling gebeurt 
een screening in de opleiding.
De opleiding legt vast voor welk uitwisse-
lingsprogramma je een aanvraagdossier 
mag indienen. In geval van studie word je 
ook toegewezen aan een bestemming. 
Bij PXL-Healthcare en PXL-Education word 
je ook aan een stageplaats toegewezen.
Je kan dan van start gaan met je aanvraag-
dossier. 

Goedkeuring om naar het 
buitenland te gaan
Na de examens geeft de voortgangscom-
missie (al of niet) een goedkeuring om naar 
het buitenland te gaan. 
Hierbij gelden hogeschoolbrede minimum-
voorwaarden. Daarnaast kunnen voor-
waarden van de opleiding of andere extra 
voorwaarden van toepassing zijn. Contac-
teer hiervoor de departementaal coördina-
tor internationalisering. (Zie II.4.)

De definitieve goedkeuring is van toepas-
sing op alle aspecten van je aanvraag. 
In het bijzonder op 
• de periode van de mobiliteit,
• het uitwisselingsprogramma.

STAP 3: AANVRAAGDOSSIER EN BEURSAANVRAAG

Zodra de opleiding je heeft toegewezen aan een uitwisselingsprogramma (en bestemming)  
kan je starten met het in orde brengen van je aanvraagdossier en beursaanvraag. De 
documenten die deel uitmaken van dit dossier, en de daarbij horende deadlines, worden 
bepaald door het beurs- of uitwisselingsprogramma waaraan je zal deelnemen. 

Volledig aanvraagdossier en 
beursaanvraag
• Via Mobility Online voor het 
 PXL-gedeelte van de aanvraag.
• De stageplaats of gastuniversiteit moet 

vastliggen, de contactpersonen en alle 
 contactgegevens moeten gekend zijn.
• Welke documenten je moet indienen 

wordt bepaald door het beurs- of 
 uitwisselingsprogramma.
• De deadlines hangen af van de periode 

dat je naar het buitenland gaat (semester 
1 of semester 2) en het beurs- of uitwis-
selingsprogramma (zie zonder).
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Wat Waar Wanneer

Application form Magellan 
exchange

Magellan Exchange
15/03: vertrek sem 1
15/10: vertrek sem 2

Application form 
non-Erasmus Study 

Mobility Online
15/05: vertrek sem 1
15/11: vertrek sem 2

Learning agreement Mobility Online
01/07: vertrek sem 1
15/12: vertrek sem 2

Aanvraagdossier gastinstelling Gastinstelling Deadline gastinstelling

Wat Waar Wanneer

Dossier beursaanvraag  
specifiek of generiek 
beursprogramma

Zie richtlijnen 
beursprogramma

15/03: vertrek sem 1 
en sem 2

Indien van toepassing:  
dossier specifieke beurs

Flanders Knowledge Area
28/03: vertrek sem 1 
en sem 2

Application form 
non-Erasmus Study

Mobility Online
15/05: vertrek sem 1
15/10: vertrek sem 2

Aanvraagformulieren 
gastinstelling

Gastinstelling Deadline gastinstelling

Wat Waar Wanneer

Application form Erasmus 
(Belgica) Study 

Mobility Online
15/05: vertrek sem 1
15/10: vertrek sem 2

Learning agreement Mobility Online
01/07: vertrek sem 1
15/11: vertrek sem 2

Aanvraagdossier gastinstelling Gastinstelling Deadline gastinstelling

STUDEREN IN HET BUITENLAND: DOSSIER ERASMUS STUDY & ERASMUS BELGICA STUDY

STUDEREN IN HET BUITENLAND: DOSSIER MAGELLAN EXCHANGE

STUDEREN IN HET BUITENLAND: DOSSIER GENERIEKE OF SPECIFIEKE BEURS



24

STAGE IN HET BUITENLAND: DOSSIER GENERIEKE OF SPECIFIEKE BEURS

Wat Waar Wanneer

Application form Erasmus 
(Belgica) Placement 

Mobility Online
15/05: vertrek sem 1
15/10: vertrek sem 2

Learning agreement for 
traineeship

Mobility Online
01/07: vertrek sem 1
15/11: vertrek sem 2

Sollicitatie stageplaats Stageplaats Deadline stageplaats

Formulier Waar Deadline

Application form non-Erasmus 
Placement

Mobility Online
01/05: vertrek sem 1
15/11: vertrek sem 2

Dossier VLIR-UOS
VLIR-UOS 
http://www.vliruos.be/

01/05: vertrek sem 1
15/11: vertrek sem 2

STAGE IN HET BUITENLAND: DOSSIER ERASMUS PLACEMENT & ERASMUS BELGICA PLACEMENT

STAGE IN HET ZUIDEN: DOSSIER VLIR-UOS REISBEURS

Wat Waar Wanneer

Application form non-Erasmus 
Placement

Mobility Online 2 maanden voor vertrek 

STAGE IN HET BUITENLAND: DOSSIER STAGE ZONDER BEURSPROGRAMMA

Wat Waar Wanneer

Dossier beursaanvraag 
specifiek of generiek 
beursprogramma

Zie richtlijnen  
beursprogramma

15/03: vertrek sem 1 
en sem 2

Indien van toepassing: 
- dossier specifieke beurs
- dossier ASEM-Work 
Placement

Flanders Knowledge Area
Flanders Knowledge Area

28/03: vertrek sem 1 + 2
08/05: vertrek sem 1
17/11: vertrek sem 2

Learning agreement
Learning agreement ASEM-
Work Placement

Flanders Knowledge Area
Flanders Knowledge Area

28/03: vertrek sem 1 + 2
08/05: vertrek sem 1
17/11: vertrek sem 2

Application form non-Erasmus 
Placement

Mobility Online
15/05: vertrek sem 1
15/10: vertrek sem 2

Learning agreement Mobility Online
01/07: vertrek sem 1
15/11: vertrek sem 2

Aanvraagformulieren  
gastinstelling

Gastinstelling Deadline gastinstelling


