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Definitieve kandidaatstelling 
Handleiding Nomination Form  
Datum: 2019-02-01 
 

1. Nomination Form 
Om je definitieve kandidaat te stellen om naar het buitenland te gaan moet je een online Nomination 
Fom invullen met je keuzes (stage of studie, uitwisselingsprogramma, bestemming, zie §5) 
 
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 
 
Voor je toegang krijgt tot het Nomination Form komt moet je eerst inloggen met je PXL studenten 
account studentennummer@student.pxl.be. 
 
In deze handleiding worden alle in te vullen velden beschreven. 
De velden in het Nomination Form met een sterretje zijn verplicht in te vullen voor je kan opslaan. 
Na het opslaan van dit formulier en de registratie in Mobility Online kan je nog gegevens aanpassen en 
wijzigen tot de deadline. 
 
Deadlines 

• 1 maart voor mobiliteit in semester 1 of semester 2 met een aanvraag generieke of specifieke 
beurs. 

• 1 mei voor mobiliteit in semester 2. 
 

2. Mobility Period 
Selecteer het academiejaar wanneer je op mobiliteit wenst te gaan, 2019/2010. 

 
 

3. Personal data 
Vul je persoonlijk gegevens in, waaronder je PXL-studentennummer (student number), 
rijksregisternummer (national identification number) en je PXL-emailadres. 
 

mailto:studentennummer@student.pxl.be
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4. Study programme at PXL 
Duid het departement aan waar je studeert, de opleiding (study programme) en de afstudeerrichting 
(specialisation).  
Daarnaast moet je ook het studieniveau aangeven TIJDENS de mobiliteitsperiode: 

• Voor studenten van PXL-MAD die een stage doen tijdens de vakantie voorafgaandelijk aan hun 
masterjaar, is het studieniveau “master” gezien de stage tot de masteropleiding behoort. 

• Voor alle andere studenten is het studieniveau “bachelor”. 

 
 

5. Exchange programme and destination 
Kies een uitwisselingsprogramma EN (al of niet verplicht, afhankelijk van je opleiding) een bestemming 
(land en gastinstelling). 
Meer info over alle opties en voorwaarden van elk uitwisselingsprogramma vind je in de brochure  en 
op www.pxl.be/internationalisering .  
 
  

http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Informatie%20buitenlandse%20stage%20studie%201718.pdf
http://www.pxl.be/internationalisering
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Exchange programme  
Geef aan voor welk uitwisselingsprogramma je een aanvraag wenst toe doen, en voor welk semester. 
Eén keuze is noodzakelijk om het formulier te kunnen opslaan. Indien je later bijkomende opties wil 
toevoegen, of wijzigingen wil aanbrengen, dan kan dit tot de deadline. 

• Kies tussen  
o Erasmus Belgica Placement: van toepassing voor stage over de taalgrens 
o Erasmus Belgica Study: van toepassing voor studeren over de taalgrens 
o Erasmus Placement: van toepassing voor stage in Europa 
o Erasmus Study: van toepassing voor studeren in Europa 
o Non-Erasmus Placement: van toepassing voor stage buiten het Erasmus programma, 

waaronder stage in het Zuiden (VLIR-UOS), stage met aanvraag voor een specifieke of 
generieke beurs, buitenlandse stage zonder beurs enz. 

o Non-Erasmus Study: van toepassing studie-uitwisseling buiten het Erasmus 
programma, waaronder Magellan Exchange, studie met aanvraag voor een specifieke 
of generieke beurs, buitenlandse studie zonder beurs enz.  

• Bij meerdere keuzes mag dit een aantal keer hetzelfde uitwisselingsprogramma zijn met 
telkens een andere bestemming, of je kan ook voor verschillende uitwisselingsprogramma’s 
kiezen.  

Semester 
Bij elk van de keuzes kies je tussen semester 1 (Autumn), semester 2 (Spring) of een heel academiejaar 
(Full Academic Year). 
Let op: als je in semester 1 op studie wil gaan en daarna in semester 2 op stage, dan moet je twee 
verschillende nomination forms invullen. 

 
Destination 
Bij elk van de keuzes kan of moet je het land en de bestemming opgeven waarvoor je een aanvraag 
wenst te doen. 
 
Bij studeren in het buitenland (Erasmus Belgica Study / Erasmus Study / non-Erasmus Study) 
Geef de bestemming (land en gastinstelling) op waarvoor je een aanvraag wenst te doen. De 
mogelijkheden hiervoor zijn gelinkt aan de bilaterale akkoorden met partnerinstellingen die PXL heeft 
voor jouw studiegebied.  
Deze velden zijn niet verplicht om het formulier te kunnen opslaan. Je kan ze later nog aanvullen (1 
maart (voor mobiliteit in semester 1 of mobiliteit in semester 2 met een aanvraag generieke of 
specifieke beurs) of 1 mei (voor mobiliteit in semester 2). 
Je kan alle bilaterale akkoorden per studiegebied (exchange possibilities) raadplegen in het Mobility 
Online portaal .  
 

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=HASSELT22&sprache=en&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=HASSELT22&sprache=en&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S
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Bij stage in het buitenland (Erasmus Belgica Placement / Erasmus Placement / non-Erasmus 
Placement) 
Voor stage in het buitenland kan je de bestemming (land) en stageplaats (bedrijf) toevoegen aan je 
aanvraag. Afhankelijk van je opleiding is dit al of niet verplicht. 
Deze velden zijn niet verplicht om het formulier te kunnen opslaan, je kan ze later nog aanvullen (tot 
de deadline. 
De stageplaatsen waarmee reeds samengewerkt werd in het verleden zijn te raadplegen via het 
Mobility Online portaal (partner institutions). Let op, deze stageplaatsen zijn telkens verbonden aan 
een specifieke opleiding. Contacteer de departementaal coördinator internationalisering voor meer 
info. 

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet1?match=702661ae19334ce9932f3a7fa85fa19b7e6a2af0b65703064ac8ab47e52a7da18394449a99432b4b3dacc722cf41241bd7417597ccdd2df4c1fa9d9c2c2603669fe6fbfe76dd2abc1fd43956453bc47e65345c8e7ddef49523a919e694dbe1c1935e34b5398b7b4e877eb4a6769e34f672f434d3d3e11d0a3d5ee5595ba81e60fb25f40db8a59abfd30f6685646d97c8303476020ee13a48a3a53371c7e6ba6cb0de4b3ad076a04de5bb2deeaf9547f96e04c6276d5f7b362b3098689b62c4f453cde300ffe2a43f
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Verplichte velden per departement 
PXL-Business • Erasmus (Belgica) Study of non-Erasmus Study: minstens 2 keuzes 

van land en gastinstelling, in volgorde van voorkeur. 
• Erasmus (Belgica) Placement of non-Erasmus Placement: land en 

stageplaats niet verplicht. 
PXL-Education • Minstens 2 keuzes opgeven, in volgorde van voorkeur. 

• Bij elke keuze het uitwisselingsprogramma, de periode en het land 
opgeven.  

• Ingeval van stage moet de stageplaats niet opgegeven worden, in 
geval van studeren in het buitenland moet de gastinstelling wel 
opgegeven worden.  

PXL-Healthcare • 4 keuzes opgeven, in volgorde van voorkeur, waarvan minimum 2 
in Europa. 

• Bij elke keuze het uitwisselingsprogramma, de periode, het land 
en de gastinstelling of stageplaats opgeven 
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PXL-IT • Erasmus (Belgica) Study of non-Erasmus Study: minstens 2 keuzes 
van land en gastinstelling, in volgorde van voorkeur. 

• Erasmus (Belgica) Placement of non-Erasmus Placement: land en 
stageplaats niet verplicht. 

PXL-MAD • Erasmus (Belgica) Study of non-Erasmus Study: minstens 2 keuzes 
van land en gastinstelling, in volgorde van voorkeur. 

• Erasmus (Belgica) Placement of non-Erasmus Placement: land en 
stageplaats niet verplicht. 

PXL-Media&Tourism • Erasmus (Belgica) Study of non-Erasmus Study: minstens 2 keuzes 
van land en gastinstelling, in volgorde van voorkeur. 

• Erasmus (Belgica) Placement of non-Erasmus Placement: land en 
stageplaats niet verplicht. 

• Non-Erasmus Placement/Study: bij bestemming buiten Europa 
minstens 1 keuze van land en stageplaats/gastinstelling opgeven. 

PXL-Music • Erasmus (Belgica) Study of non-Erasmus Study: minstens 1 land en 
gastinstelling opgeven. 

• Erasmus (Belgica) Placement of non-Erasmus Placement: land en 
stageplaats niet verplicht. 

PXL-Social Work • Erasmus (Belgica) Study of non-Erasmus Study: minstens 2 keuzes 
van land en gastinstelling, in volgorde van voorkeur. 

• Erasmus (Belgica) Placement: land en stageplaats niet verplicht. 
• Non-Erasmus Placement: voor stage buiten Europa minstens 1 

land en stageplaats opgeven. 
PXL-Tech • Erasmus (Belgica) Study of non-Erasmus Study: minstens 2 keuzes 

van land en gastinstelling, in volgorde van voorkeur. 
• Erasmus (Belgica) Placement: land en stageplaats niet verplicht. 
• Non-Erasmus Placement: voor stage buiten Europa minstens 1 

land en stageplaats opgeven. 
 
 

6. Aanvraag verzenden 
Klik op “send application” om je aanvraag op te slaan. 
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7. Iets aanpassen in je aanvraag? 
Na het verzenden van je aanvraag ontvang je een bevestigingsmail. 
Gebruik de link onderaan in deze mail om toegang te krijgen tot je dossier. Zo kan je indien nodig 
gegevens aanpassen of toevoegen.  
Klik altijd eerst op “forward to update” vooraleer je wijzigingen kan doen.  Wijzigen kan nog tot de 
deadline. 
 

 
 

8. Een aanvraag voor een studie- EN stageperiode in het buitenland? 
Indien je in hetzelfde academiejaar op internationale studie EN stageperiode wenst te gaan 
(bijvoorbeeld studeren in het buitenland in semester 1, en daaropvolgend een buitenlandse stage in 
semester 2): 

• Dan moet je twee nomination forms invullen.  
• Je zal je ook tweemaal moeten registeren.  
• Best kies je tweemaal dezelfde login en hetzelfde paswoord. 

 

9. Vervolg 
• De opleiding zal je aanvraag (al of niet) goedkeuren, en je toewijzen aan één van je keuzes. 
• Daaropvolgend zal je een volledig aanvraagdossier moeten invullen en indienen, met 

verschillende documenten en bijlagen. De deadlines hiervoor hangen af van het 
beursprogramma. Meer info vind je op de website www.pxl.be/internationalisering.  

• Daarnaast wordt na de examens (1ste zit of 2de zit) een goedkeuring gegeven door de opleiding 
om naar het buitenland te gaan. Dit hangt af van je resultaten. 

 

http://www.pxl.be/internationalisering
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