
 
 

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

1. Priority Country Programme (Brazilië, Chili, Japan, Marokko, 
Mexico, Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika) 

 
Voorwaarden 

• De mobiliteit vindt plaats in Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, de Verenigde Staten van 
Amerika of Zuid-Afrika 

• De mobiliteitsperiode vindt plaats tussen 1 augustus 2023 en 31 augustus 2024. 
• De mobiliteitsduur bedraagt minimaal één maand, maximaal één jaar.  
• De student is ingeschreven in een voltijds graduaats-, bachelor-, of masterprogramma. 
• De student mag op het moment van de selectieprocedure nog niet in het land van de 

gastinstelling verblijven.  
• Er moet een officieel samenwerkingsakkoord zijn tussen de gastinstelling en PXL op het 

moment van de aanvraag, geldig tijdens de periode van de mobiliteit. 
• Max 8 kandidaten/duo’s per land per Vlaamse hogeronderwijsinstelling 
• Minstens 25% van de beurzen gaat naar studenten uit ondervertegenwoordigde groepen 

(studenten met een Vlaamse studietoelage, studenten met een functiebeperking en 
werkstudenten). 

• Duo-beurzen zijn mogelijk (een uitgaande én een inkomende student). 
• De student mag deze beurs niet cumuleren met een andere beurs van de Vlaamse Overheid of 

VLIR-UOS 
 
Beursbedragen 

• Maandelijks bedrag: €700/maand. 
• Studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen (studenten met een Vlaamse 

studietoelage, studenten met een functiebeperking en werkstudenten) krijgen €200/maand 
extra. 

• Daarnaast ontvangt de student een bijkomende vergoeding voor de reis: 
 

Afstand naar gastland Bedrag 
2000-2999 km (Morocco) €360 
>=8000 km (Brazil, Chile, Japan, Mexico, U.S.A., South Africa) €1500 

 
• Er worden max 4 maanden beurs toegekend.  
• Bij een mobiliteit van langer dan 1 volledige maand geldt de afrondingsregel van minimum 26 

dagen voor de laatste maand.  
 
Selectie beurzen 
De ranking en selectie aan PXL gebeurt op basis van dossier en resultaten vorig academiejaar en 1ste 
semester huidig academiejaar. PXL selecteert 8 studenten per PCP-land en draagt deze studenten 
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voor aan VLUHR. Vervolgens maakt VLUHR een Vlaamse selectie van de beurzen op basis van de 
volgende criteria: 

o Kwaliteit learning agreement of training agreement (20 punten)  
o Kwaliteit motivatiebrief (30 punten) 
o Aanbevelingsbrief: redenen tot aanbeveling (20 punten) 
o De resultaten van de kandidaat: transcript of records (30 punten) 

De selectieresultaten van VLUHR worden in mei 2023 bekend gemaakt. 
 
Link 
https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/priority-country-programme 
 

 
Dossier en timing 

• Aanmelding en kandidaatstelling PXL 
o Deadline: van 1 oktober tot 1 maart: vertrek in semester 1 én semester 2 
o Documenten: Nomination form 

• Aanvraagdossier PXL 
o Deadline: 15 maart 
o Documenten: 

 Application form 
 Signed motivation letter of the applicant (max.two A4 pages, Engels). In deze 

motivatiebrief gericht aan VLUHR motiveert de student waarom hij/zij een 
specifieke beurs van de Vlaamse Overheid zou moeten krijgen voor zijn/haar 
stageplaats op de gekozen bestemming. De student zet de eigen kwaliteiten 
in de verf. 

 I.g.v. Studie: Signed learning agreement (Engels) (Indien dit op het moment 
van indienen nog niet ondertekend is door de gastinstelling kan dit later 
toegevoegd worden. Het moet wel ondertekend zijn door de student en de 
contactpersoon op PXL.) 
I.g.v. stage: Signed learning agreement for traineeship (Engels), ondertekend 
door de student en de contactpersoon op PXL en op de stageplaats. Op dit 
learning agreement for traineeship moet minstens de duur van de stage, de 
taken en de te bereiken vaardigheden vermeld staan. (Het mag een 
voorlopige versie zijn, maar die moet wel ondertekend zijn.) 

• Aanvraagdossier VLUHR 
o Deadline: 28/03/2023 
o Documenten: 

 Signed motivation letter of the applicant 
 Signed learning agreement (studie) of signed learning agreement for 

traineeship (stage) 
 Signed letter of recommendation from a professor or lecturer of your home 

institution (Engels) 
 Official transcript of records: studieresultaten van de vorige academiejaren en 

sem 1 van het huidig academiejaar (Nederlands) 

https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/priority-country-programme
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 Cooperation Agreement between the institutions (moet niet ingediend 
worden door de student)  

2. The Washington Center 
Het Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die 
gedurende één semester van het academiejaar 2023-2024 stage willen lopen bij internationale 
organisaties of bedrijven in Washington. The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit 
organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten 
en hogescholen. 
 
Voorwaarden 

• De student is ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool en heeft minimum 60 
credits behaald op het moment van de aanvraag. 

• Enkel studenten uit volgende studiegebieden komen in aanmerking voor dit 
beurzenprogramma: kunsten, business en management, wereldhandel, 
informatietechnologie, media en communicatie, internationale relaties, rechten, criminologie, 
politieke wetenschappen.  

• De stagemobiliteit bedraagt 1 semester.  
• De student zoekt in overleg met The Washington Center zelf actief mee naar een stageplaats. 

De stage dient gevalideerd te worden door de thuisinstelling. 
• De student heeft een Grade Point Average van minimum 3.0 op een schaal van 4.0 

(equivalentietabellen: https://www.oecd.org/careers/young-associate-
programme/yap_gpa_guidelines.pdf )  

• Max 6 kandidaten per hogeschool. 
• Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de zendende hogeronderwijsinstelling en The 

Washington Center.  
• De student mag deze beurs niet cumuleren met een andere beurs van de Vlaamse Overheid 

 
Kosten (indicatief)  

• Program fee: $7998 
• Housing fee: $5600 
• Application fee: $125 
• The State Department J-1 visa SEVIS fee: $220 

(zie: https://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/eligibility-and-fees/) 
• The US Consulate J-1 visa application fee: $160 
• Estimated monthly health insurance with international short-term coverage: $50 
• Estimated weekly living expenses(metro, meals, extras): $200 
• Airfare 

 
De beurs 
De mobiliteitsbeurs bedraagt €9 000.  
De studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen ontvangen een bijkomende toelage van €3 000 
bovenop de mobiliteitsbeurs. Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen zijn studenten die een 

https://twc.edu/programs/academic-internship-program
https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/yap_gpa_guidelines.pdf
https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/yap_gpa_guidelines.pdf
https://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/eligibility-and-fees/
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studietoelage ontvangen van de Vlaamse Overheid, studenten met een functiebeperking en 
werkstudenten in een werkprogramma. 
Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen krijgen voorrang. 
 
Selectie beurzen 
De ranking en selectie aan PXL gebeurt op basis van: 

o Resultaten vorig academiejaar en 1ste semester huidig academiejaar 
o Motivatiebrief en dossier 

Na selectie door PXL dient de student zijn kandidatuur in bij VLUHR. De Vlaamse selectie van de 
beurzen gebeurt door een internationale commissie, op basis van de volgende criteria: 

o Kwaliteit motivatiebrief (30 punten) 
o Reeds behaalde studieresultaten van de student (30 punten) 
o Kwaliteit CV (30 punten) 
o Profiel van de kandidaat (persoonlijkheid, zin voor initiatief, werkervaring, 

engagement) (10 punten) 
Minstens 25% van de beurzen gaat naar studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. 
De Vlaamse selectie vindt plaats in april 2023. De resultaten worden bekend gemaakt in mei 2023. 
 
Link 
https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/the-washington-center 
 
Dossier en timing 

• Aanmelding en kandidaatstelling PXL 
o Deadline: van 1 oktober tot 1 maart voor vertrek in semester  1 én semester 2 
o Documenten: Nomination form 

• Aanvraagdossier PXL 
o Deadline: 15 maart 
o Documenten:  

 Application form PXL 
 Pasfoto 
 CV (Engels)  
 Transcript of records (puntenlijsten) van het huidige en de vorige 

academiejaren, in het Engels 
 Motivatiebrief (max 2 A4, in het Engels), met persoonlijke en professionele 

motivatie 
• Aanvraagdossier VLUHR 

o Deadline: van 31 januari tot 1 april  
o Documenten (achternaam_ddmmjj_naam document):  

 Pasfoto 
 CV (Engels)  
 Transcript of records (puntenlijsten) van het huidige en de vorige 

academiejaren, in het Engels 
 Motivatiebrief (max 2 A4, in het Engels), met persoonlijke en professionele 

motivatie 

https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/the-washington-center
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 Cooperation agreement (PXL zorgt voor dit document en de upload ervan 
• Vervolg dossier VLUHR (na selectie door VLUHR): 

o Deadline: mei 2023 
o Documenten:  

 Issues essay  
 2 Letters of recommendation  
 Certificate English language skills (of een attest opgesteld door de 

thuisinstelling)  
 
 
 

3. ASEM-Work Placement (Aziatische landen in het ASEM-proces) 
 
Voorwaarden 

• De stage moet plaatsvinden in één van de volgende Aziatische landen: Bangladesh, Brunei, 
Cambodia, China, India, Indonesië, Japan, Kazachstan, Korea, Laos, Maleisië, Mongolië, 
Myanmar, Pakistan, Filipijnen, Singapore, Thailand, Vietnam. 

• Studenten moeten minstens één jaar aan het hoger onderwijs afgerond hebben en 60 
studiepunten verworven hebben.  

• De stage moet deel uitmaken van het curriculum van de student. 
• De stage duurt minimum 1 maand, maximum 6 maanden. 
• De stage moet vastgelegd worden in een stageovereenkomst tussen de student, de 

thuisinstelling en de stageplaats. 
• Je hebt voldoende kennis van het Engels, dat je als volgt kan aantonen 

o minimum 6 op de IELTS test; 
o minimum 80 op de TOEFL test; 
o B2 level op het Certificate in Advanced English (CAE)2; 
o Een overeenkomstig resultaat op een andere taaltest, erkend door de thuisinstelling  
o Een certificaat niveau B2 uitgereikt door PXL 

 

Beursbedragen 
• Maandelijks bedrag: €700/maand. 
• Studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen (studenten met een Vlaamse 

studietoelage, studenten met een functiebeperking en werkstudenten) krijgen €200/maand 
extra. 

• Daarnaast ontvangt de student een bijkomende vergoeding voor de reis: 
 

Afstand naar gastland Bedrag 
4000-7999 km €820 
>=8000 km  €1500 

 
Selectie beurzen  
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De selectie gebeurt door VLUHR op basis van het first come-first served principe. Het dossier wordt in 
aanmerking genomen zodra alle documenten geüpload zijn. De selectie wordt onmiddellijk na  
goedkeuring door VLUHR bekend gemaakt.  
 
 

Link 
https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/asem-wpp 

 
Timing 

• Aanmelding en kandidaatstelling PXL 
o Deadline:  

 van 1 oktober tot 1 maart: vertrek semester 1 
 van 1 oktober tot 1 mei: vertrek semester 2 

o Documenten: Nomination form 
 

• Aanvraagdossier PXL 
o Deadline: 

 15 maart: vertrek  semester 1 
 15 oktober: vertrek semester 2 

o Documenten: Application form 
• Aanvraagdossier VLUHR (na goedkeuring aanvraag door PXL) 

o Deadline:  
 vanaf mei voor mobiliteit in semester 1 (asap indienen) 
 vanaf november voor mobiliteit in semester 2  

o Documenten: 
 Taalcertificaat Engels (lector PXL of andere, zie hoger). 
 Learning agreement for traineeship (Engels). De vaste template wordt pas ter 

beschikking wordt gesteld na opening van de oproep (mei/nov). 
 
 

https://www.studentsonthemove.be/nl/beurzen/asem-wpp
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