
ERASMUS 
PLACEMENT
Een stage van minstens 
2 maanden binnen Europa

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
• Je loopt stage in een Europees bedrijf of 

een Europese organisatie.
• De stage duurt minimum 2 maanden, 

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

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

• Je verblijft in het gastland tijdens je 
stageperiode; d.w.z. dat je niet elke dag 
naar huis gaat.

• Je stage vindt niet plaats in het land waar je 
de nationaliteit van hebt en woont (bijv. een 
Nederlander met adres in Nederland kan 
geen Erasmus beurs krijgen voor een stage 
in Nederland).

BESTEMMINGEN
De mobiliteit vindt plaats in een organisatie 
gevestigd in een van de EU-lidstaten en de 
daarbij horende overzeese gebieden, Turkije, 
Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. 
 

BEURSBEDRAGEN 
De beursbedragen zijn afhankelijk van het land 
van bestemming en van het feit of je een 
studie  toelage van de Vlaamse gemeenschap 
ontvangt of niet. Je kan enkel een beurs 
ontvangen voor de periode dat je fysiek in het 
buitenland bent. Studenten die op een 
duurzame manier naar hun bestemming reizen 
(bus of trein) kunnen ‘green travel support’ 
aanvragen, €50 forfaitair. De beursbedragen 
hieronder zijn indicatief.
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MEER INFO?
www.pxl.be/international



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

DOSSIER

* Enkel van toepassing indien de gastinstelling op minder dan 150 km van PXL ligt.

Erasmus Placement 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 for traineeship 1 juli 15 november

Financieel contract 15 juli 15 november

Huurcontract kot*

Online taaltest

Tijdens verblijf

Changes learning agreement for traineeship 10 november 10 maart

Na terugkeer

Transcript of traineeship

Online enquête Erasmus 

Online enquête kosten mobiliteitsperiode 

Mobiliteit sem 1 Mobiliteit sem 2
Kandidaatstelling 1 maart 1 mei

Land stageplaats
Beurs/mnd voor 
stud. zonder Vl. 
studietoelage

Beurs/mnd voor 
stud. met Vl. 
studietoelage

Groep 1 DK, FI, IE, LI, LU, NO, IS, SE + CH*, UK* €529 €779

Groep 2 AT, CY, DE, ES, FR, GR, IT, MT, NL, PT €479 €729

Groep 3 BG, CZ, EE, HU, HR, LT, LV, MK, PL, RO, SI, SK, TR, RS €429 €679

* Beperkte beurzen voor CH en UK


