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Handleiding aanvraagdossier Mobility 
Online  
Datum: 2020-02-21 
 

1. Login dossier Mobility Online 
Na de definitieve kandidaatstelling om naar het buitenland te gaan ( =invullen nomination form in 
Mobility Online) wordt een login aangemaakt en kan je inloggen in Mobility Online om je dossier aan 
te passen of verder in orde te brengen. 
Login gegevens: 

• Gepersonaliseerde link Mobility Online: zie e-mail Mobility Online na Nomination Form 
• Algemene login link Mobility Online: https://mobility-online.pxl.be 
• Login: studentennummer@student.pxl.be 
• Paswoord: je persoonlijk PXL paswoord 

 

2. Toewijzing Work Flow, Exchange Programme en bestemming 
Na de definitieve kandidaatstelling word je aanvraag bekeken door de opleiding. Die zal je toewijzen 
aan één van je keuzes (uitwisselingsprogramma en bestemming, indien van toepassing). Je ontvangt 
hierover een e-mail.   
Zodra je deze e-mail ontvangen hebt moet je het aanvraagdossier verder in orde brengen. 
De stappen die je hiervoor moet doen worden vind je terug in de Work flow in Mobility Online en 
hangen af van de beursprogramma’s, bestemming en het doel van de mobiliteit. Bij elke flow horen 
verschillende stappen en documenten (zie verder). 
Work flows: 

• Erasmus Study: studeren met beursaanvraag Erasmus (Europa) 
• Erasmus Belgica Study: studeren met beursaanvraag Erasmus Belgica (over de taalgrens) 
• Non-Erasmus Study: studeren buiten Europa, met beursaanvraag generieke of specifieke 

beurs, zonder beursaanvraag, via Magellan 
• Erasmus Placement: stage met beursaanvraag Erasmus (Europa) 
• Erasmus Belgica Placement: stage met beursaanvraag Erasmus Belgica (over de taalgrens) 
• Non-Erasmus Placement: stage zonder beursaanvraag Erasmus (Belgica), stage met 

beursaanvraag VLIR-UOS, stage buiten Europa met beursaanvraag generieke of specifieke 
beurs 

 
 E-mail toewijzing programma en bestemming: dit kan enkele weken duren 
 Dossier Mobility Online in orde brengen 
 
 

3. Dossier in orde brengen: Workflow Mobility Online 
In de workflow in Mobility Online zie je de verschillende stappen die je in orde moet brengen voor 
tijdens en na de mobiliteitsperiode. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmobility-online.pxl.be%2F&data=02%7C01%7CBirgitte.Wynants%40PXL.BE%7Cc2f88439e40846b200f708d7b6b03811%7C0bff66c545db46ed8b8187959e069b90%7C0%7C0%7C637178740272476203&sdata=gvZG8sZrMD10UOKvjiDsNmOizpzkRMXp33Z4yBk4Ask%3D&reserved=0
mailto:studentennummer@student.pxl.be
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Tips 

• Klik rechts om een stap te vervolledigen. Bijvoorbeeld het application form invullen of 
aanpassen, learning agreement vervolledigen, een document printen of downloaden enz.  

 
 

• Gebruik “Click here to update” om gegevens te wijzigen.   
 
 
Documenten Mobility Online dossier 
Application form 
Application form invullen en submitten  goedkeuring door de opleiding (of niet)  goedkeuring 
door de dienst internationalisering (of niet). 
Let op: Naast de goedkeuring van het application form moet de opleiding je ook goedkeuring geven 
om naar het buitenland te gaan. Dit gebeurt na de examens 1ste zit of 2de zit. Zie verder. 
 
Learning agreement 
(van toepassing bij Erasmus (Belgica) Study en non-Erasmus Study) 
Olods aan de gastinstelling invullen  zodra volledig learning agreement online indienen  online 
goedkeuring door de departementaal coördinator  printen en ondertekenen  opsturen naar de 
gastinstelling ter ondertekening  terug uploaden in Mobility Online 
 
Learning agreement for traineeship 
(van toepassing bij Erasmus  (Belgica) Placement) 
Learning agreement for traineeship printen/downloaden (word document)  laten invullen en 
ondertekenen door de stageplaats  zelf ondertekenen en laten tekenen door de departementaal 
coördinator  internationalisering  terug uploaden in Mobility Online. 
Let op: dit document gaat naar de Europese commissie. De scans moeten steeds van een goede 
kwaliteit zijn! 
 
Financieel contract 
(van toepassing bij Erasmus en Erasmus Belgica) 
Financial contract Erasmus (Belgica)  printen  ondertenenen  terug uploaden in Mobility Online. 
 
 

4. Infofiches per programma 
Wat zijn de voorwaarden voor een uitwisselings- of beursprogramma? Welke documenten zijn van 
toepassing voor welk uitwisselingsprogramma?  Wat zijn de deadlines voor welk document? 
Welke extra documenten (ook buiten Mobilitiy Online) moet je in orde brengen, bijvoorbeeld voor je 
beursaanvraag?  Wat zijn de beursbedragen?  Check de fiches per uitwisselings- of 
beursprogramma. 
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• Fiche Erasmus Study 
• Fiche Erasmus Placement 
• Fiche Erasmus Belgica Study 
• Fiche Erasmus Belgica Placement 
• Fiche Magellan 
• Fiche VLIR-UOS 
• Fiche Non-Erasmus Study of Placement specifieke beurs 
• Fiche Non-Erasmus Study of Placement generieke beurs  
• Fiche Non-Erasmus Study of Placement zonder beurs 

 

5. Beursaanvraag 
De beursaanvraag Erasmus en Erasmus Belgica maakt deel uit van het Mobility Online dossier. Hier 
moet je geen extra dossier voor indienen. 

• Richtlijnen Erasmus beurzen 
• Richtlijnen Erasmus Belgica beurzen  

Voor de volgende beursprogramma’s moet je wel een apart dossier indienen voor de beursaanvraag. 
• Richtlijnen reisbeurs VLIR-UOS 
• Richtlijnen specifieke beurzen 
• Richtlijnen generieke beurzen 

 

6. Certificaten en verklaringen 
Certificaten en verklaringen 
Zodra je application form is goedgekeurd kan je de volgende documenten downloaden uit de 
Workflow in Mobility Online. 

• Code of conduct: verklaring van regels en verwachtingen als PXL-junior collega in het 
buitenland. 

• Certificate international study period of traineeship (NL/EN): verklaring dat je in het kader van 
je studies studeert of stage loopt in het buitenland. Dit document kan je gebruiken voor je 
stageplaats, voor de mutualiteit, de ambassade enz. 

• Declaration insurance (EN) : verklaring dat je verzekerd bent via PXL via de schoolpolis/polis 
arbeidsongevallen, en dat er een reisbijstandsverzekering wordt afgesloten voor de periode 
dat je studeert of stage loopt in het buitenland, inclusief een samenvatting van polis van de 
reisbijstandsverzekering (NL). 

 

7. Goedkeuring buitenland 
Na de examens geeft de opleiding een goedkeuring om naar het buitenland te gaan, of wordt je 
aanvraag afgekeurd, afhankelijk van je resultaten. Dit gebeurt na 1ste zit of 2de zit, en is afhankelijk van 
je resultaten. 
Je ontvangt hierover een e-mail uit Mobility Oline (approved/rejected). 
Pas na deze goedkeuring heb je de toelating om effectief naar het buitenland te vertrekken! 
 

http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Erasmus%20study.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Erasmus%20placement.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Erasmus%20belgica%20study.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Erasmus%20belgica%20placement.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Magallan.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_non%20Erasmus_reisbeurs.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_non%20Erasmus_specifieke%20beurs.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_non%20Erasmus_generieke%20beurs.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_non%20Erasmus_zonder%20beurs.pdf
https://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Richtlijnen%20Erasmus%20beurzen.pdf
https://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Richtlijnen%20Erasmus%20Belgica%20beurzen.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Richtlijnen%20VLIRUOS%20reisbeurzen.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Richtlijnen%20specifieke%20beurzen.pdf
http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Richtlijnen%20generieke%20beurzen.pdf
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8. Documenten tijdens en na de buitenlandperiode 
Check de workflow in Mobility Online en de richtlijnen en mails van elk programma om de 
documenten in orde te brengen tijdens en na de buitenlandperiode. 
Indien je je programma wijzigt tijdens je mobiliteit, pas dan het learning agreement aan in Mobility 
Online, en bezorg ons een ondertekende versie (handtekening student EN gastinstelling). Let hierbij 
op de deadlines.  
 

9. Meer info 
Gedetailleerde info over de programma’s en deadlines? Check de brochure mobiliteit 2019-2020. 
 

10. Contact 
Meer info over de mogelijkheden en voorwaarden voor jouw opleiding? Contacteer de 
departementaal coördinator internationalisering. 
 

https://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Informatie%20buitenlandse%20stage%20studie%201920.pdf
http://www.pxl.be/Pub/Studenten/Subnavigatie-Studenten-Leven-aan-Hogeschool-PXL-Studeren/(1924)-Studenten-Subnavigatie-Studenten-Leven-aan-Hogeschool-PXL-Studeren-Internationaal-Contact.html
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