
NON-ERASMUS 
STUDY OF
PLACEMENT
GENERIEKE BEURS

Een stage of studieperiode van 
minstens 1 maand  
buiten 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.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
• De oproep is opengesteld voor alle 

studenten. Studenten met een studietoelage 
van de Vlaamse Gemeenschap, studenten 
met een functiebeperking erkend via het 
VAPH en studenten met het statuut van 
werkstudent krijgen voorrang.

• De mobiliteit is buiten Europa.
• Het doel van de mobiliteit is studie of stage.
• De mobiliteit duurt minimum 1 maand 

(minimum 5 SP) en maximum 12 maanden 
• Hogeschool PXL heeft een bilateraal akkoord 

met de hogeschool waar je zal studeren, of 
een officieel samenwerkings-akkoord met de 

organisatie waar je stage zal lopen.
• Je betaalt geen inschrijvingsgeld of fee 
 aan de gastinstelling of organisatie.
• Je mag de beurs niet cumuleren met 
 een eventuele andere beurs.

BESTEMMINGEN
Een overzicht van de instellingen of 
organisaties buiten Europa waarmee PXL  
een samenwerkingsakkoord heeft vind je 
in het Mobility Online Portaal
via www.pxl.be/international.

BEURSBEDRAGEN
• €700/mnd. + €200/mnd. extra voor 

studenten met een studietoelage van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

• Een eenmalige reisvergoeding. Het bedrag 
van de reisvergoeding wordt bepaald door 
de afstand tussen PXL en de stageplaats.
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http://www.pxl.be/international


DOSSIER KANDIDAATSTELLING GENERIEKE BEURS
• Persoonlijke motivatiebrief in het Engels
• Learning agreement / Learning agreement for traineeship

Non-Erasmus Study/Placement
Generieke beurs

Mobiliteit sem 1 Mobiliteit sem 2

Voor vertrek

Aanvraagformulier PXL 15 maart 15 maart

Ready for take off mei november

Voorbereidingssessies Globale Zuiden

Financieel contract

Uitwisselingsfiche*

Kopie vliegtuigtickets

Tijdens verblijf

Changes learning agreement 10 november 10 maart

Uitwisselingsfiche*

Na terugkeer

Certificate end of study/placement

Transcript of records*

Online enquête generieke beurs

Debriefing Globale Zuiden (UCOS)

Mobiliteit sem 1 Mobiliteit sem 2
Kandidaatstelling 1 maart 1 maart

Kandidaatstelling generieke beurs 1 mei 1 mei

*Enkel in geval van Non-Erasmus Study

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

MEER INFO?
www.pxl.be/international

DOSSIER PXL


