
NON-ERASMUS STUDY
OF PLACEMENT
SPECIFIEKE BEURS
Een studieperiode of stage 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.

BEURSPROGRAMMA  
Priority Country Programme ASEM-Work Placement Washington Center

Specifieke 
voorwaarden

Er is een samenwerkingsakkoord 
tussen PXL en de gastinstelling*

Er is een samenwerkingsakkoord  
tussen PXL en het stagebedrijf*

• Er is een samenwerkingsakkoord tussen 
   PXL en het stagebedrijf*
• Je bent student PXL-IT, PXL-Business, 
   PXL-MAD, PXL-Media & Tourism

Duur Min. 1 mnd, max. 12 mnd Min. 1 mnd, max. 6 mnd 1 semester

Bestemming Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Turkije, 
Verenigde Staten, Zuid-Afrika

Bangladesh, Brunei, Cambodja, China, India, Indonesië, 
Japan, Kazakstan, Korea, Laos, Maleisië, Mongolië, 
Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand, 
Vietnam

Washington

Beursbedrag • €700/mnd.
• €200/mnd. extra  voor studenten met  
   studietoelage van de Vlaamse gemeenschap
• Een reisvergoeding afhankelijk van bestemming

• €700/mnd.
• €200/mnd. extra voor studenten met een    
   studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap
• Een reisvergoeding van €1500

• €9000 
• €3000 extra voor studenten met een  
   studietoelage van de  Vlaamse  
   gemeenschap
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*Een overzicht van de instellingen waarmee PXL momenteel een samenwerkingsakkoord heeft vind je in het Mobility Online portaal via www.pxl.be/international

http://www.pxl.be/international


Non-Erasmus Study/Placement, 
Specifieke beurs

Mobiliteit sem 1 Mobiliteit sem 2

Voor vertrek

Aanvraagformulier PXL 15 maart 15 maart

Aanvraagformulieren gastinstelling deadline gastinstelling deadline gastinstelling

Ready for take off mei november 

Voorbereidingssessies Globale Zuiden

Uitwisselingsfiche*

Tijdens verblijf

Changes learning agreement 10 november 10 maart

Na terugkeer

Certificate end of study/placement

Transcript of records*

Online enquête specifieke beurs

Online enquête kosten mobiliteitsperiode 

Debriefing Globale Zuiden (UCOS)

DOSSIER PXL

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

  

DOSSIER KANDIDAATSTELLING SPECIFIEKE BEURS
Priority Country Programme ASEM-Work Placement Washington Center

Dossier 
kandidaatstelling 
(in het Engels)

• Persoonlijke motivatiebrief 
• Learning agreement of LA for  
   traineeship
• Rapporten van vorige 
   academiejaren en semester 1   
   van het huidige academiejaar 
• Aanbevelingsbrief van de  
   thuisinstelling 

• LA for traineeship
• Taalcertificaat Engels

• Pasfoto + CV
• Rapporten 
• Motivatiebrief 
• Aanbevelingsbrief 
   thuisinstelling

* Enkel in geval van Non-Erasmus Study

MEER INFO?
www.studentsonthemove.be/
nl/beurzen

MEER INFO?
www.pxl.be/international

Mobiliteit sem 1 Mobiliteit sem 2
Kandidaatstelling 1 maart 1 maart

Kandidaatstelling specifieke beurs

• Priority Country Programme 15 maart 15 maart

• Washington Center 15 maart 15 maart

• ASEM Work Placement mei november

http://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen
http://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen

