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

1. Bestemmingen 
EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen   
Voor een mobiliteit naar een van onderstaande landen kan een Erasmus beurs kan aangevraagd 
worden. 
 

• De 27 EU-lidstaten: 
o (België1) 
o Bulgarije 
o Cyprus 
o Denemarken 
o Duitsland 
o Estland 
o Finland 
o Frankrijk 
o Griekenland 
o Hongarije 
o Ierland 
o Kroatië 
o Italië 
o Letland 

o Litouwen 
o Luxemburg 
o Malta 
o Nederland 
o Oostenrijk 
o Polen 
o Portugal 
o Roemenië 
o Slovenië 
o Slowakije 
o Spanje 
o Tsjechië 
o Zweden 

 
• Landen en gebieden overzee geassocieerd met de EU : Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), 

French Polynesia (FR), French Southern and Antarctic Territories (FR)*, Greenland (DK), New 
Caledonia (FR), Saba (NL), Saint Barthélemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), St. 
Pierre and Miquelon (FR), Wallis and Futuna Islands (FR). 

• De Europese Vrijhandelsassociatie: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen 
• Kandidaat-lidstaten: Noord-Macedonië, Servië, Turkije. 

 
Niet met het programma geassocieerde derde landen-regio 14  
Voor onderstaande landen zijn er een beperkt aantal Erasmus beurzen beschikbaar via de 
‘Internationale Dimensie’ van het Erasmus+ programma. 

• Verenigd Koninkrijk  
• Zwitserland (enkel voor stages) 

 

 
1 Voor Vlaamse hogeronderwijsinstellingen is België enkel de bestemming voor inkomende studentenmobiliteit. 

mailto:http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Erasmus%20study.pdf
mailto:http://www.pxl.be/Assets/website/student/internationaal/documenten/Fiche_Erasmus%20placement.pdf
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2. Voorwaarden 
Voor mobiliteit binnen de EU-lidstaten, met het programma geassocieerde derde landen en niet met 
het programma geassocieerde derde landen (regio 14) kan onder bepaalde voorwaarden een Erasmus 
beurs aangevraagd worden. 
 
Voorwaarden Erasmus Study  

• 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 duurt minimum 2 maanden en maximum 12 maanden. 
• Met deze en vorige deelnames aan Erasmus samen overschrijd je de maximum periode van 12 

maanden per onderwijscyclus (ba/ma) niet. 
• Je verblijft in het gastland tijdens je studieperiode; d.w.z. dat je niet elke dag naar huis gaat. 
• Je studieperiode vindt niet plaats in het land waar je de nationaliteit van hebt en ook woont. 

(Bijv. een Nederlander met adres in Nederland kan geen Erasmus beurs krijgen voor een 
studieperiode in Nederland, ook al studeert hij aan PXL. Dat kan wel als hij in België woont.) 

 
Voorwaarden Erasmus Traineeship 

• Je loopt stage in een bedrijf of organisatie gevestigd in een van de EU-lidstaten en de daarbij 
horende overzeese gebieden, Turkije, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. 

• 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 samen overschrijd je de maximum periode van 12 

maanden per onderwijscyclus (ba/ma) niet. 
• Je verblijft in het gastland tijdens je stageperiode; d.w.z. dat je niet elke dag naar huis gaat. 
• Je stage vindt niet plaats in het land waar je de nationaliteit van hebt en woont. (Bijv. een 

Nederlander met adres in Nederland kan geen Erasmus beurs krijgen voor een stage in 
Nederland. Dat kan wel als hij in België woont.) 

 

3. Beursbedragen 
 
Erasmus Study 
Hieronder vind je de maandelijkse beursbedragen voor 2023-2024. Ze zijn afhankelijk van het land van 
bestemming (groep 1, groep 2 of groep 3) en van het feit of je een Vlaamse studietoelage ontvangt of 
niet. Je kan enkel een beurs ontvangen voor de periode dat je fysiek in het buitenland bent, niet voor 
een periode van online uitwisseling. 
  

http://www.pxl.be/internationalisering
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 Beursbedrag/maand 

Land gastinstelling 
Geen Vlaamse studietoelage  
of geen statuut werkstudent 

Vlaamse studietoelage  
of  statuut werkstudent 

Groep 1 €379 €629 
Groep 2 €329 €579 
Groep 3 €279 €529 

 
Erasmus Traineeship 
Hieronder vind je de maandelijkse beursbedragen voor 2023-2024. Ze zijn afhankelijk van het land van 
bestemming (groep 1, groep 2 of groep 3) en van het feit of je een Vlaamse studietoelage ontvangt of 
niet. Je kan enkel een beurs ontvangen voor de periode dat je fysiek in het buitenland bent, niet voor 
een periode van online uitwisseling. 
 

 Beursbedrag/maand 

Land gastinstelling 
Geen Vlaamse studietoelage  
of geen statuut werkstudent 

Vlaamse studietoelage  
of  statuut werkstudent 

Groep 1 €529 €779 
Groep 2 €479 €729 
Groep 3 €429 €679 

 
Land gastinstelling of stageplaats 

Groep Land 
Groep 1 FI, SE, DK, IE, NO, LI, IS, LU + UK, CH* 
Groep 2 ES, DE, NL, PT, GR, CY, FR, IT, AT, MT 
Groep 3 PL, RO, HU, LT, SK, BG, LV, EE, MK, TR, SI, HR, CZ 

*enkel voor stage 
 
Extra toelage voor studenten met een functiebeperking 
Studenten met een functiebeperking kunnen een aanvullende subsidie krijgen voor extra kosten 
tijdens het verblijf (studie/stage) in het buitenland. Die subsidie komt bovenop het maandelijkse 
beursbedrag. Deze extra kosten mogen niet uit andere fondsen worden gefinancierd. 
 
Green travel support 
Studenten die op een duurzame manier naar hun bestemming reizen, met de bus of trein kunnen 
'green travel support' aanvragen. Deze extra ondersteuning bedraagt €50 
forfaitair. 

4. Aanvraagdossier PXL en beursaanvraag 
Het dossier voor een Erasmus 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 
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• Learning agreement/learning agreement for traineeship 
• Financieel contract 
• Uitwisselingsfiche (i.g.v. Erasmus Study) 

Daarnaast moet de student voor vertrek het volgende in orde brengen voor vertrek: 
• Een OLS language test afleggen 
• Een huurcontract van het kot in het gastland bezorgen indien de gastinstelling of stageplaats 

op minder dan 150km van PXL ligt. 
Zie www.pxl.be/international. 

5. Selectie beurzen 
Je kan enkel gerankt worden voor een Erasmus 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 studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap 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. 

6. 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 

http://www.pxl.be/international
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