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Handleiding aanvraag 
buitenland PXL-Social Work 
Datum: 2021-10-04 

 

1. Kandidaatstelling 
 

a) Nomination form 

Vul het online Nomination Form in met je keuzes. Hieronder vind je de praktische richtlijnen. 
Deadline: 1 maart 
 
b) Motivatiebrief 

Upload je motivatiebrief in Mobility Online. Hieronder vind je de richtlijnen. 
Deadline: 3 maart 

 

c) Afspraak motivatiegesprek 

Het motivatiegesprek met de commissie internationale studie&stage vindt op dinsdag 8 maart vanaf 
13u. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging, zodat je weet op welk moment jouw gesprek 
zal plaatsvinden. 

 

d) Vervolg 

Na het motivatiegesprek krijg je een voorlopige goedkeuren en word je toegewezen aan één van de 
bestemmingen die je gekozen hebt. Daarovolgend kan je je aanvraagdossier en beursdossier verder 
in orde brengen. 
 
Hieronder vind je een praktische handleiding voor het nomination form, en het uploaden van de 
motivatiebrief. 
 
2. Link nomination form 
Link nomination form: 
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=HASSELT22&kz_bew_art=OU
T&kz_bew_pers=S&aust_prog=NOM&sprache=en 
 
 
3. Nomination form: Mobility Period 
Selecteer het academiejaar wanneer je op mobiliteit wenst te gaan, 2022/2023. 

 
 

http://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=HASSELT22&kz_bew_art=OU
http://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=HASSELT22&kz_bew_art=OU
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4. Nomination form: Personal data 

 
Vul je persoonlijk gegevens in, waaronder je PXL-studentennummer (student number) 
en je PXL-emailadres. 
 

 

5. Nomination form: Study programme at PXL 
Duid het departement aan waar je studeert, de opleiding (= study programme), de afstudeerrichting 
(= specialisation) en het niveau (= bachelor). 

 

 
 
6. Nomination form: Bestemmingen 

Geef 2 bestemmingen op waar je op stage of studie wenst te gaan. Deze keuzes moet je motiveren in je 
motivatiebrief.  

• De bestemmingen voor PXL-Social Work vind je op www.pxlsocialworkinternational.be 
• Voor elke keuze moet je ook het uitwisselingsprogramma (dat is noodzakelijk om technische 

redenen). Het uitwisselingsprogramma hangt af van de bestemming, zie 
www.pxlsocialworkinternational.be 

• Ook de periode waarin je wenst op mobiliteit te gaan moet je opgeven, 1ste semester= 
Autumn, 2de semester = Spring). De opties zijn 
- Studeren in het buitenland: 1ste semester 
- Stage in het buitenland:  

o 2de semester 
o 1ste  semester voor stage in afwijkende periode 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pxlsocialworkinternational.be%2F&data=04%7C01%7CKristien.Bauwens%40PXL.BE%7C58d762487d70453a353508d987ffd0d2%7C0bff66c545db46ed8b8187959e069b90%7C0%7C0%7C637690355054286277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CRf7rkJAOzm9ujPR3VQFJ5nURk2RNatO9TZshYjZwBQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pxlsocialworkinternational.be%2F&data=04%7C01%7CKristien.Bauwens%40PXL.BE%7C58d762487d70453a353508d987ffd0d2%7C0bff66c545db46ed8b8187959e069b90%7C0%7C0%7C637690355054286277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CRf7rkJAOzm9ujPR3VQFJ5nURk2RNatO9TZshYjZwBQ%3D&reserved=0
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- Stage Euregio trajectschijf 2 
o 1ste  semester  
o 2de  semester voor stage in afwijkende periode 

Ben je nog niet zeker van je bestemming? Je kan je keuze nog aanvullen en aanpassen. Je kan voorlopig 
ook 1 keuze invullen, en dan later aanvullen. 

 

 

7. Nomination form: Aanvraag verzenden 
Klik op “send application” om je aanvraag op te slaan.  Ben je nog niet zeker van je keuzes maar wil je 
toch al aan je motivatiebrief beginnen? Geen probleem, je kan je keuze daarna nog aanvullen en 
aanpassen. Je kan ook voorlopig 1 keuze invullen, en dan later aanvullen. 

 
 

8. Motivatiebrief downloaden, invullen en uploaden 
Na het verzenden van je aanvraag ontvang je een automatische bevestigingsmail.  

Log in Mobility Online 

Gebruik de link onderaan in de bevestigingsmail om in te loggen in Mobility Online, of gebruik de 
algemene login link: https://mobility-online.pxl.be/ 

• Login: studentennummer@student.pxl.be,  

• paswoord: het paswoord van jouw PXL-account. 

 

Download motivatiebrief 

Na inloggen in Mobility Online kan je het standaardformulier voor de motivatiebrief downloaden.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmobility-online.pxl.be%2F&data=04%7C01%7CKristien.Bauwens%40PXL.BE%7C6babcfcb468c47d1b09508d88c840245%7C0bff66c545db46ed8b8187959e069b90%7C0%7C0%7C637413845883017085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HPC4PTbaJ7s%2FmOirgi8N6N4pgp8HKtWuZi4p0SjPoQY%3D&reserved=0
mailto:studentennummer@student.pxl.be
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Upload ingevulde motivatiebrief 

Vul het formulier in en upload. Klik op hiervoor op “upload motivation documents”: 

 
Selecteer het bestand dat je wil uploaden, en klik dan op “Create”, zoals je hieronder kan zien. 

 
 

Je kan extra documenten toevoegen door opnieuw “upload motivation documents” te 
selecteren. 

 

9. Iets aanpassen in je aanvraag? 
Wil je iets aanpassen in het aanvraagformulier, selecteer dan “Fill in/make changes to the 
application form”. 

 
 
Klik altijd eerst op “click here to update” vooraleer je wijzigingen kan doen. 

 

 

 
 
 

10. Vervolg 
Als je bovenstaande stappen hebt gedaan, dan ontvang je een uitnodiging voor het motivatiegesprek op 
dinsdag 8 maart vanaf 13u. Je ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging, zodat je weet op welk 
moment jouw gesprek zal plaatsvinden. 

 
Veel succes! 
 
Ivette Leten – Departementaal Coördinator Internationalisering PXL-Social Work 
Kristien Bauwens – Birgitte Wynants – Sara Vanderhoydonck – Dienst internationalisering PXL 
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