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Erasmus Belgica beurzen 2023-2024 
Richtlijnen PXL 
Raadpleeg ook de informatiefiches Erasmus Belgica Study en Erasmus Belgica 
Traineeship. 

1. Voorwaarden 
Voor mobiliteit binnen België, over de taalgrens, kan onder bepaalde voorwaarden een Erasmus 
Belgica beurs aangevraagd worden. 
 
Voorwaarden Erasmus Belgica Study  

• De gastuniversiteit of hogeschool bevindt zich in een andere taalgemeenschap van België, de 
onderwijstaal is Frans of Duits. 

• De gastuniversiteit of hogeschool heeft een Erasmus Charter (ECHE). 
• PXL heeft een bilateraal akkoord met de gastinstelling, voor jouw studiegebied (een overzicht 

van alle bilaterale akkoorden vind je op het Mobility Online portaal, te raadplegen via  
www.pxl.be/international). 

• Tijdens de mobiliteit ben je ingeschreven aan PXL met een diplomacontract. 
• De uitwisseling over de taalgrens duurt minimum 2 maanden en maximum 12 maanden. 
• Met deze en vorige deelnames aan Erasmus Belgica samen overschrijd je de maximum 

periode van 12 maanden per onderwijscyclus (ba/ma) niet. 
 
Voorwaarden Erasmus Belgica Traineeship 

• Je loopt stage in een bedrijf over de taalgrens, de communicatietaal op de stageplaats is Frans 
of Duits. 

• De stage duurt minimum 2 maanden, maximum 12 maanden. 
• Tijdens de mobiliteit ben je ingeschreven aan PXL met een diplomacontract. 
• Met deze en vorige deelnames aan Erasmus Belgica samen overschrijd je de maximum 

periode van 12 maanden per onderwijscyclus (ba/ma) niet. 
 

2. Beursbedragen 
Een Erasmus Belgica beurs bedraagt: 

• €100 forfaitair 
• €100 per maand als je kan aantonen dat je in de andere gemeenschap verblijft (en dus niet elke 

dag naar huis komt). 
 

3. Aanvraagdossier PXL en beursaanvraag 
Het dossier voor een Erasmus Belgica beurs bestaat uit onderstaande documenten. Er zijn geen extra 
documenten voor de beursaanvraag. De beursaanvraag maakt integraal deel uit van de documenten 
die beheerd worden in de workflow van Mobility Online.  

• Application form 
• Learning agreement/learning agreement for traineeship 

mailto:http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Erasmus%20belgica%20study.pdf
mailto:http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Erasmus%20belgica%20placement.pdf
mailto:http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Erasmus%20belgica%20placement.pdf
http://www.pxl.be/international
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• Financieel contract 
• Uitwisselingsfiche (i.g.v. Erasmus Belgica Study) 
• Huurcontract van het kot tijdens je studie- of stageverblijf over de taalgrens (indien van 

toepassing). 
Na het verblijf dienen nog extra documenten ingediend te worden: transcript of records, certificate of 
stay, Erasmus Belgica enquête, enquête kosten mobiliteitsperiode. 
 

4. Selectie beurzen 
Je kan enkel gerankt worden voor een Erasmus Belgica beurs als je een application form en learning 
agreement hebt ingediend. 
De ranking gebeurt op basis van de volgende criteria: 

• Academische criteria: de resultaten bij eerste examenkans op je opgenomen studiepakket in 
het academiejaar voorafgaand aan de mobiliteit   

• Financiële criteria: of je al of niet recht op een Vlaamse studietoelage in het academiejaar 
voorafgaand aan de mobiliteit. 

Je wordt op de hoogte gebracht over de mogelijke toewijzing van een Erasmus beurs: 
• begin juli voor studenten die semester 1 naar het buitenland gaan, na indiening van 

application form EN na goedkeuring van de opleiding om naar het buitenland te gaan. 
• begin november voor studenten die semester 2 naar het buitenland gaan, na indiening van 

het application form EN na goedkeuring van de opleiding om naar het buitenland te gaan. 

De beurstoekenning is pas definitief als alle documenten van het aanvraagdossier (zie hoger) tijdig in 
orde zijn. 
 

5. Timing 
• Aanmelding en kandidaatstelling (nomination form)  

o Van 1 oktober tot 1 maart: vertrek semester 1 
o Van 1 oktober tot 1 mei: vertrek semester 2 

• Application form 
o 15 mei: vertrek semester 1 
o 15 oktober: vertrek semester 2 

• Learning agreement: 
o 1 juli: vertrek semester 1 
o 15 november: vertrek semester 2 

• Ranking en selectie aan PXL op basis van dossier academische en financiële criteria: zie hoger 
• Goedkeuring om naar het buitenland te gaan: na 1ste of 2de examenkans 
• Beurstoekenning 

o Begin juli voor mobiliteit in semester 1 
o Begin november voor mobiliteit in semester 2 
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