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Generieke Beurzen Vlaamse Overheid 
2023-2024 
Richtlijnen PXL 
Datum: 10/01/2023 

1. Voorwaarden 
De generieke beurzen zijn van toepassing voor mobiliteit buiten Europa, naar instellingen of 
organisaties waarmee PXL een officieel samenwerkingsakkoord heeft.  
 
Voorwaarden generieke beurzen 2023-2024 

• Het land van bestemming is geen EU-lidstaat of met het Erasmus programma geassocieerd 
derde land, en is ook niet de UK of Zwitserland.   

• Er is een officieel samenwerkingsakkoord tussen de gastinstelling en PXL op het moment van 
de aanvraag. Dat akkoord is geldig tijdens de periode van de mobiliteit. 

• Er wordt geen inschrijvingsgeld of fee betaald aan gastinstelling of organisatie. 
• De mobiliteit duurt minimum 1 maand (minimum 5 SP) en maximum 12 maanden en heeft 

betrekking op studie of stage.  
• De mobiliteit kan aanvangen vanaf 01/07/2023. 
• Er is een learning agreement (study) of een learning agreement for traineeship (stage) 

opgemaakt, ondertekend door student, opleiding en gastinstelling/stageplaats. Indien bij 
study het learning agreement nog niet ondertekend is door de ontvangende instelling op het 
moment van de aanvraag, dan kan een ondertekende letter of engagement van de 
ontvangende instelling voorlopig ter vervanging dienen. Deze uitzondering  is niet van 
toepassing in geval van stagemobiliteit. 

• Studenten uit de volgende doelgroep krijgen voorrang (status op het moment van de 
aanvraag): 

o studenten met een Vlaamse studietoelage (geconfirmeerd door AHOVOKS, 
referentiedatum 12 mei 2023), 

o studenten met een functiebeperking (erkend via het VAPH), 
o werkstudenten in een werktraject, werknemer of werkzoekende waarbij de opleiding 

kadert in een door de arbeidsbemiddelingsdienst voorgesteld traject naar werk 
(waarbij de student geen masterdiploma heeft). 

• De student mag de beurs niet cumuleren met een eventuele andere beurs. 

 

2. De beurs 
De beurs bestaat uit een mobiliteitsbeurs aangevuld met een reisvergoeding. 

• De hoogte van de mobiliteitsbeurs bedraagt €900 per maand voor studenten uit de doelgroep, 
€700 voor andere studenten.  
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• Bij een mobiliteit van langer dan 1 volledige maand geldt de afrondingsregel van minimum 26 
dagen voor de laatste maand.  

• Voor studenten uit de doelgroep wordt vanaf de 4de maand een nulbeurs toegepast. 
• Voor  studenten niet uit de doelgroep kan vanaf de  3de maand een nulbeurs toegepast i.g.v. 

de geïndustrialiseerde landen (USA, Australië, China, …) en vanaf de 2de maanden i.g.v. landen 
in het Globale Zuiden (naar gelang het beschikbare budget) 

De bijkomende reisvergoeding wordt bepaald volgens de volgende regels. 
 

Afstand naar gastland in vogelvlucht (km) Reisvergoeding per mobiliteit (€) 

100 - 499 180 

500 - 1999 275 

2000 – 2999 360 

3000-3999 530 

4000-7999 820 

>= 8000 1500 

 

3. Selectie beurzen 
De ranking en selectie van de generieke beurzen aan PXL gebeurt op basis van (in die volgorde): 

o Status doelgroep: voorrang voor studenten uit de doelgroep (zie hoger) 
o Bestemming: de geïndustrialiseerde landen krijgen voorrang tot aan 40% 
o Resultaten vorig academiejaar en 1ste semester huidig academiejaar 

Minstens 25% van de beurzen gaat naar studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. 
De toekenning van de beurs is gelinkt aan de gastinstelling of stageplaats. Bij wijziging van de 
gastinstelling of stageplaats vervalt de beurstoekenning.  
 

4. Dossier en timing 
• Aanmelding en kandidaatstelling PXL 

o Deadline: van 1 oktober  tot 1 maart voor vertrek semester 1 én semester 2 
o Documenten: Nomination form 

• Aanvraagdossier PXL 
o Deadline: 15 maart 
o Documenten:Application form 

• Aanvraagdossier voor de generieke beurs 
o Deadline: 1 mei 
o Documenten: Learning agreement (studie) of learning agreement for traineeship 

(stage) 
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