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Handleiding databank VLIR-UOS voor Reisbursalen 

Dit document is een handleiding voor studenten over de indiening en het beheer van een Reisbeurs in 

de databank van VLIR-UOS. Stap voor stap zal worden uitgelegd wat je als student moet doen om een 

beursdocument in te vullen en in te dienen, en wat je tijdens je beurs en achteraf nog kan en moet doen. 
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1. Aanmaak van een beursaanvraag 

Om je aanvraag aan te maken, surf je naar data.vliruos.be. Je zal zien dat hier alles in het Engels staat, 

dit komt omdat alle projecten van VLIR-UOS hierop beheerd worden. De voertaal met onze buitenlandse 

partners is nu eenmaal Engels. 

1.1. Registreren / inloggen 

Hieronder zie je het startscherm van de databank van VLIR-UOS. Als je voor de eerste keer de databank 

bezoekt, moet je je registreren. Daarvoor moet je klikken op “I don’t have an account yet”. Als je je al 

geregistreerd hebt, kan je onmiddellijk inloggen. 

 

Als het de eerste keer is dat je op deze website komt, zal je je moeten registreren. Eens je bent aange-

meld, kan je telkens voortwerken met hetzelfde account.  

 Het eerste e-mailadres dat je opgeeft is je persoonlijk e-mailadres. Dit is vanaf nu ook je ac-

countnaam (user name). 

 Wanneer je je instelling(en) toevoegt, vragen we ook telkens een e-mailadres van de instelling. 

Geef hier je studenten-e-mailadres op. 

 

http://data.vliruos.be/
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Wanneer je op de knop “Register” klikt, zal je een e-mail ontvangen (op je persoonlijke e-mailadres) met 

een activatielink. Nadat je op de activatielink hebt geklikt, kan je je inloggen in de databank. Je user 

name komt altijd overeen met je persoonlijk e-mailadres. 

Deze mail kan soms als spam aanzien worden, controleer dus zeker ook deze map in je inbox. 

1.2. Beursaanvraag aanmaken 

Klik op “calls scholarships proposals” in het linkermenu. Als de oproep open staat (doorgaans van ok-

tober tot maart), zal je je aanvraag kunnen aanmaken door op het oogje te drukken (rechts bij ‘Action’). 

 

 

Dan krijg je meer informatie over de oproep en kan je een NIEUWE beursaanvraag starten. Let wel, als 

je wil verder werken aan een beursaanvraag moet je naar “My Scholarships” gaan. 
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Bij het aanmaken van een beursaanvraag zit je dossier in de fase “Initial”. Je beursaanvraag blijft in de 

fase “Initial” staan zolang je niet op “Save and continue” hebt geklikt. Nadat je dat een eerste keer 

gedaan hebt, is je beursaanvraag aangemaakt en staat hij in de fase “Draft”. 

 

1.3. Beursaanvraag bewerken / afwerken 

Wanneer je een eerste maal op save hebt gedrukt, is er een beursaanvraag aangemaakt. Vanaf dat 

moment kan je uitloggen en op een ander moment verder werken aan je beursaanvraag. Je hoeft je 

beursaanvraag dus niet in één sessie af te werken. Let wel, je moet na het doen van aanpassingen wel 

telkens op “Save and continue” klikken alvorens uit de beursaanvraag te gaan (door bijvoorbeeld op 

“Close” the klikken) of uit de databank te loggen. 

 

Om te kunnen verder werken aan je beursaanvraag, moet je gewoon terug inloggen en moet je klikken 

op “My scholarships” Daar zal je je beursaanvraag zien staan. Je kan er op verder werken door op het 

potlood te klikken. 

 

1.5. Beursaanvraag invullen 

Een beursaanvraag bestaat uit verschillende tabbladen. We beschrijven hier elk tabblad afzonderlijk. Je 

bent verplicht om alle velden op alle tabbladen in te vullen, behalve de “Real start stay” en de “Real end 

stay” op het tabblad “Mobilities”. De inhoudelijke vragen voor je aanvraag staan op het tabblad “Appli-

cation Form”.  
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Indien je alle velden in een word-document wenst te lezen, om je bijvoorbeeld voor te bereiden, kan je 

de leesversie van de aanvraag op onze website terugvinden. 

Tab 1: Personal 

Hier vul je je persoonsgegevens in. Deze vragen zijn redelijk duidelijk, we geven dan ook geen screen-

shot mee. 

http://www.vliruos.be/media/6292955/application_form_leesversie.docx
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Tab 2: Scholarship info 

 

Tab 3: Project info 

Hier moet je niets invullen. Dit is informatie over het project dat je instelling heeft met VLIR-UOS, met 

dit project krijgt je instelling het budget voor de Reisbeurzen. Binnen dit project wordt je aanvraagfor-

mulier aangemaakt. Dit is belangrijke informatie voor VLIR-UOS, maar je moet als student hier geen 

actie ondernemen. 
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Tab 4: Mobilities 

In dit tabblad geef je specifieke informatie over je mobiliteit naar het Zuiden. Dus je vertrekdatum en de 

plaats waar je verblijft. Soms is er een externe huisvestingsorganisatie waarop je beroep doet, in dit 

tabblad kan je dit verduidelijken. Indien het telkens dezelfde organisatie is waarmee je samenwerkt en 

waar je verblijft, herhaal je de naam van die organisatie. 

 

 



Reisbeurzen 

Handleiding databank voor studenten 

8/10 

 

Tab 5: Attachments 

Naast de velden die je moet invullen, moet je ook een aantal documenten opladen. Dat kan je doen op 

het tabblad “Attachments”. Daar zal je drie documenten zien die je verplicht moet opladen: 

 Motivatiebrief (Motivation Letter) 

 Aanbevelingsbrief (Letter of Recommendation Flemish Supervisor) 

 Uitnodigingsbrief (Invitation Letter Local Supervisor) 

Daarnaast zal je ook twee documenten zien die je optioneel kan opladen: 

 Inschrijvingsbewijs (Subscription) 

 Taalcertificaat (Language skills) 

Vraag na bij de contactpersoon van je instelling of je deze documenten ook moet opladen. 

 

Je kan ook nog extra documenten opladen door op de knop “+ New attachment” te klikken. 

 

Bijlage toevoegen 

1.  documenten slepen via dit sjabloon, je document wordt opgeladen. 

2.  bladeren in je documenten en de juiste bijlage selecteren. 

 

Bijlage downloaden  

 1 per 1, klik op de individuele bijlage. Vb:  

 Alles: klik op “download attachments as ZIP”, zie onderaan de bijlages.  

 

Bijlage Application form 

Wanneer je je beursaanvraag doorstuurt, wordt er automatisch een extra bijlage toegevoegd onder het 

tabblad attachments. Het is mogelijk dat sommige instellingen vragen om dit document afzonderlijk door 

te sturen, of af te printen. 
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Tab 6: Application form 

In deze tab worden er meer specifieke en inhoudelijke vragen gesteld over je project. Hiervoor neem je 

best je tijd. 

Deze velden moet je invullen in Engels of het Frans of uitzonderlijk in het Nederlands. Hiervoor zijn 

verschillende richtlijnen: 

 Standaard ENGELS 

 Uitzondering: 

o Indien de spreektaal van de stage Frans is, moet de aanvraag in het Frans.  

o Indien je naar Suriname gaat, én je lokale promotor spreekt Nederlands, mag de aan-

vraag in het Nederlands doen. Anders mag je NOOIT je aanvraag in het Nederlands 

opstellen. 

 Let goed op dat je je aanvraag in de juiste taal opstelt. Indien je dit fout doet, kan je onontvan-

kelijk worden verklaard om deze reden. 

1.6. Beursaanvraag indienen 

Wanneer je alle verplichte velden hebt ingevuld en alle verplichte documenten hebt opgeladen, kan je 

je beursaanvraag indienen bij je instelling. Dat doe je door op de knop “Submit” te klikken. Deze knop 

kleurt blauw wanneer je je beursaanvraag kan indienen. Je kan ook op deze knop klikken wanneer hij 

nog niet blauw kleurt. Je krijgt dan een foutmelding met uitleg waarom je je beursaanvraag nog niet kon 

indienen (meestal doordat je één of meerdere velden nog niet heb ingevuld). 

 

Wanneer je op de knop “Submit” geklikt hebt, wordt je beursaanvraag ingediend bij je instelling. Je 

beursaanvraag zit nu in de fase “Submitted”. In deze fase kan je zelf geen veranderingen meer aan-

brengen aan je beursaanvraag. De contactpersoon van je instelling krijgt een bericht dat je je beursaan-

vraag hebt ingediend. Hij/zij zal je beursaanvraag controleren. 

Nu wordt er automatisch een nieuwe bijlage toegevoegd, de application form. Dit is een belangrijk do-

cument voor je dossier. Het is een pdf met daarin alle relevante informatie van je online dossier. Deze 

pdf zullen de selectiecommissieleden gebruiken bij het evalueren van je voorstel. 

Het zou kunnen dat je beursaanvraag nog aangepast moet worden nadat je hebt ingediend. In dat geval 

zal de contactpersoon van je instelling je beursaanvraag terugzetten naar de fase “Draft”, zodat je nog 

aanpassingen kan doen. Je kan dan je beursaanvraag opnieuw indienen. 
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1.7. Selectie 

Nadat je je beursaanvraag hebt ingediend bij je instelling zal je instelling bepalen welke score je beurs-

aanvraag krijgt (A=geselecteerd; B=reserve; C=niet geselecteerd). Vervolgens zal VLIR-UOS ook een 

score toekennen, meestal komt die overeen met de score van de instelling. De score van VLIR-UOS is 

de score waarop verder gewerkt wordt. 

A: geselecteerd 

Indien je een score A hebt, wil dit zeggen dat je een beurs krijgt indien je blijft voldoen aan de ontvan-

kelijkheidsvoorwaarden (vb: je verliest je beurs indien je terugkeert na 10 dagen) én dat je een kwalitatief 

verslag indient.  

B: reserve 

Als je een score B hebt ontvangen kan het zijn dat je alsnog een beurs kan ontvangen:  

 Indien je in ronde 1 je B-score hebt gekregen, kan je in alsnog een A-score krijgen indien er 

geen sterkere kandidaten zijn in ronde 2.  

 Indien een student met een score A uiteindelijk de beurs niet opneemt/ontvangt. 

Als je dus als reservekadidaat kans wil blijven maken op een beurs, kan je best alsnog je verslag indie-

nen. 

C: niet geselecteerd 

Als je een score C hebt gekregen, wil dit zeggen dat je niet in aanmerking komt voor een beurs van 

VLIR-UOS. 

1.8. Verslag 

Vanaf dat je je beursaanvraag hebt ingediend bij je instelling kan je je verslag al invullen. Dit kan je doen 

op het tabblad “Report”. Uiteraard kan je dit pas doen nadat je op reis bent geweest. Dit tabblad mag je 

in het Nederlands invullen. 

Onderaan het tabblad vragen we je of je report volledig is ingevuld. Als hier “Ja” aangeeft  kan je de 

velden niet meer aanpassen. Vanaf dit moment zal de contactpersoon aan je instelling het verslag con-

troleren. 

 

 


