
ERASMUS 
BELGICA 
STUDY
Een studieperiode van minstens 
2 maanden in de Franse of 
Duitstalige gemeenschap

MINIMUMVOORWAARDEN 
VOOR TOELATING OM NAAR 
HET BUITENLAND TE GAAN

• Je bent voor alle opleidingsonderdelen 
van de eerste trajectschijf geslaagd of 
getolereerd 

• Je bent niet onderhevig aan bindende 
studievoorwaarden in de periode dat je 
in het buitenland verblijft. 

Alle regels inzake volgtijdelijkheid zijn 
uiteraard ook van toepassing op de 
opleidingsonderdelen en stages die gevolgd 
worden in het buitenland.
Rekening houdend met je resultaten geeft de 
opleiding je na de examens (1e of 2e zit) al dan 
niet toelating om naar het buitenland te gaan.

VOORWAARDEN 
BEURSPROGRAMMA

• De gastuniversiteit of hogeschool heeft een 
Erasmus Charter (ECHE).

• De gastinstelling is gevestigd in de Franse
 of Duitstalige gemeenschap.
• PXL heeft een bilateraal akkoord met de 

gastinstelling, voor jouw studiegebied.
• De uitwisseling duurt minimum 2 maanden 

en maximum 12 maanden.
• Met deze en vorige deelnames aan Erasmus 

samen overschrijd je de maximum periode 
van 12 maanden Erasmus niet.

BESTEMMINGEN

Een overzicht van de hogeronderwijs-
instellingen waarmee PXL een bilateraal 
akkoord heeft vind je op het Mobility 
Online Portaal via www.pxl.be/
international.
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MEER INFO?
www.pxl.be/international

http://www.pxl.be/international
http://www.pxl.be/international
http://www.pxl.be/international


BEURSBEDRAGEN 

• €100 forfaitair
• €100/mnd. als je kan aantonen dat je in de andere gemeenschap verblijft (en dus niet elke dag 

naar huis komt).

KANDIDAATSTELLING
De student stelt zich kandidaat in het academiejaar voorafgaand aan de mobiliteit.

DOSSIER

Erasmus Belgica Study Mobiliteit sem 1 Mobiliteit sem 2

Voor vertrek

Aanvraagformulier PXL 15 mei 15 oktober

Aanvraagformulieren gastinstelling deadline gastinstelling deadline gastinstelling

Ready for take off mei november

Learning agreement 1 juli 15 november

Financieel contract 15 juli 15 november

Uitwisselingsfiche

Huurcontract kot

Tijdens verblijf

Changes learning agreement 10 november 10 maart

Na terugkeer

Certificate end of study 

Transcript of records 

Online enquête Erasmus Belgica

Online enquête kosten mobiliteitsperiode 

Mobiliteit sem 1 Mobiliteit sem 2
Kandidaatstelling 1 maart 1 mei


