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Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale onderwijs-, 

stage- en onderzoekservaringen  

 

Doelstelling en toepassingsgebied 

Artikel 1 

 

In het kader van haar Internationaliseringsbeleid, inzonderheid in het kader van haar 

economisch beleid en van haar Noord-Zuid politiek, stimuleert de Provincie West-

Vlaanderen internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. Hiertoe kan de 

Provincie - onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit en binnen de perken van het 

op de goedgekeurde provinciale begroting voorziene krediet -  subsidies verlenen voor: 

- onderwijs- en/of stagedoeleinden, aan studenten ingeschreven aan een West-

Vlaamse instelling voor hoger onderwijs;  

- stagedoeleinden, aan net afgestudeerde jongeren aan het hoger onderwijs met 

domicilie in West-Vlaanderen; 

- onderwijs- of onderzoeksdoeleinden, aan medewerkers verbonden aan een West-

Vlaamse instelling voor hoger onderwijs; 

- onderzoeksdoeleinden, aan medewerkers verbonden aan een partnerinstelling 

van de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs in één van de landen die 

voorkomen op de DAC (Development Assistance Committee)-lijst van de OESO. 

 

De subsidie is bedoeld voor projecten die plaatsvinden in één van de DAC landen of in 

West-Vlaanderen wanneer het projecten voor inkomende onderzoekers betreft. Onder 

West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs wordt verstaan: Howest, VIVES, UGent 

Campus Kortrijk, Kulak, KU Leuven Technologiecampus Oostende en KU Leuven Campus 

Brugge. 

 

 

Voorwaarden  

 

Artikel 2 

 

§1 De subsidie kan, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, worden aangevraagd 

door: 

 

- de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun studenten, of 

 

- individuele, afgestudeerde  jongeren aan het hoger onderwijs met domicilie in 

West-Vlaanderen, of  
 

- de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun eigen medewerkers 

of deze verbonden aan hun partnerinstelling in één van de DAC landen. 

 

§2 Inhoudelijke bepalingen: 

 

  het voorstel moet getuigen van een kwaliteitsvolle aanpak;  

 

 de activiteiten moeten een duidelijke link hebben met de provinciale beleidslijnen, 

met specifieke aandacht voor de economische speerpunten in West-Vlaanderen en/of het 

Noord-Zuid beleid van de Provincie West-Vlaanderen 
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 de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de student  op 

vlak van onderwijs- en stage-ervaring. Inzake stage-ervaring wordt verwezen 

naar het Europees ECTS-systeem. 

 

 de onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen gebeuren bij voorkeur bij 

ondernemingen, instellingen  of organisaties met zetel in West-Vlaanderen of met 

aantoonbare structurele relaties in West-Vlaanderen; 
 

 een onderwijservaring als lector/docent verbonden aan een West-Vlaamse 

instelling voor hoger onderwijs gebeurt in een onderwijsinstelling in één van de 

DAC landen;  

 

 een onderzoekservaring van een onderzoeker verbonden aan een West-Vlaamse 

instelling voor hoger onderwijs, moet uitgewerkt worden met collega’s van een 

partnerinstelling, organisatie of onderneming in één van de DAC-landen of met 

collega’s van DAC-partnerinstelling in West-Vlaanderen. 

 

 

§3 Het project moet een minimumduur hebben van: 

 

2 maanden voor  

 

- de student professionele bachelor (onderwijs- en stage-ervaring); 

- de student academische bachelor (onderwijs- en stage-ervaring); 

- de master student (onderwijservaring); 

- de individuele, afgestudeerde jongere aan het hoger onderwijs (stage-

ervaring) 

 

4 weken voor de master student (stage-ervaring); 

 

2 weken voor de lector/docent (met een minimum van 16 lesuren) 

(onderwijservaring); 

 

minimum 1 maand voor de onderzoeker, eventueel verspreid over meerdere 

periodes (onderzoekservaring). 

 

Procedure  

 

Artikel 3 

 

§1 Er worden twee indieningsrondes voorzien, die respectievelijk worden afgesloten op 

31 mei en 7 november. De ondertekende aanvraag moet aan de hand van het volledig 

digitaal (niet handgeschreven) ingevulde aanvraagformulier ingediend worden bij de 

Dienst Externe Relaties van de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 

8200 Brugge, uiterlijk op 31 mei of 7 november en tenminste één maand voor de 

aanvang van het project.   

 

§2 Studenten ingeschreven aan een West-Vlaamse instelling voor hoger onderwijs 

dienen in via hun onderwijsinstelling en dienen hierbij rekening te houden met de door 

de onderwijsinstelling gestelde indieningsdata. 

 

§3 Aanvragen, ingediend door individuele, afgestudeerde  jongeren met domicilie in 

West-Vlaanderen, moeten in ieder geval worden ingediend uiterlijk binnen de zes 
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maanden na het behalen van het diploma hoger onderwijs samen met een 

aanbevelingsbrief van de onderwijsinstelling waaraan de jongere is afgestudeerd.  

 

§4 Lectoren, docenten en onderzoekers verbonden aan een West-Vlaamse instelling voor 

hoger onderwijs alsook de onderzoekers  verbonden aan een partnerinstelling van een 

West-Vlaamse instelling voor hoger onderwijs in één van de DAC landen dienen in via de 

West-Vlaamse onderwijsinstelling en dienen hierbij rekening te houden met de door de 

onderwijsinstelling gestelde indieningsdata. 

 

§5 Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren worden niet 

aanvaard.  

 

Artikel 4 

 

§1 Bij elke indieningsronde worden de projecten voorgelegd aan een door de deputatie 

samengestelde adviescommissie bestaande uit minimaal vier externe raadgevers die 

vertrouwd zijn met de materie (t.t.z. stages, studies, onderzoeken, DAC –landen en 

hoger onderwijs in DAC landen). 

  

Deze adviescommissie beoordeelt de ingediende aanvragen volgens onderstaande 

criteria. Het advies wordt voorgelegd aan de deputatie, die - in functie van het 

beschikbare krediet - de definitieve beslissing neemt.  

 

§2 Criteria die bij de selectie onder meer in rekening worden gebracht, zijn: 

 

- algemene kwaliteit van het aanvraagdossier; 

 

- toegevoegde waarde voor de aanvrager ; 

 

- aansluiting van het project bij de beleidslijnen van de Provincie, inzonderheid op 

economisch en Noord-Zuid vlak; 

 

- bereidheid tot deelname aan intensieve voorbereidingssessies, opgezet door de 

Provincie (taalbad, workshop internationale ervaringen, workshop interculturele 

competenties,  introductie in de Provincie en haar beleid,…); 

 

- bereidheid om, tijdens het buitenlandse verblijf, mee te werken aan provinciale 

initiatieven in het buitenland en om, na afloop, over zijn/haar ervaring te komen 

getuigen. 

 

§3 Informatie rond de beleidslijnen van de Provincie is terug te vinden op de volgende 

link: http://www.west-vlaanderen.be/internationaal_subsidiereglement. 

 

§4 Uiterlijk twee maanden na de uiterste indieningsdatum wordt de beslissing 

meegedeeld aan de aanvrager. 

 

Subsidiëring  

 

Artikel 5  

 

§1 De subsidie is vastgesteld op 1.250 EUR per aanvraag, ongeacht de effectief 

gemaakte kosten.  

 

§2 De subsidie voor studenten of jong afgestudeerden die met een studietoelage van de 

Vlaamse overheid (Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap) of 

studielening studeren/studeerden is vastgesteld op 2.000 EUR per persoon.  

http://www.west-vlaanderen.be/internationaal_subsidiereglement
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§ 3 Het subsidiebedrag voor studenten wordt verdubbeld indien hun stage en/of 

onderwijservaring in het buitenland meer dan 4 maanden bedraagt. 

 

§ 4 Deze subsidie kan gecombineerd worden met beurzen uitgereikt door andere 

overheden of instanties. 

 

 

§ 5 Elke aanvrager die voor hetzelfde project reeds een subsidie ontvangen heeft in het 

kader van een ander West-Vlaams provinciaal reglement, kan niet meer in aanmerking 

komen voor dit subsidiereglement. 

 

 

§ 6 Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, de toelage 

ten onrechte verkregen werd als gevolg van onjuiste informatie, niet voldaan werd aan 

de in dit reglement gestelde voorwaarden of het project uiteindelijk niet plaatsvond, dan 

kan het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden en kan de 

deputatie beslissen dat de aanvrager uitgesloten wordt van elke provinciale subsidie voor 

een bepaalde periode. Indien blijkt dat de subsidie frauduleus aangewend werd, kan de 

deputatie beslissen dat de aanvrager voorgoed uitgesloten wordt van elke provinciale 

subsidie en kan het subsidiebedrag volledig teruggevorderd worden. 

 

 

Uitbetaling 

 

Artikel 6 

 

§1 Bij goedkeuring van het aanvraagdossier voor de geplande projecten wordt een 

voorschot van 75 % uitbetaald via rechtstreekse overschrijving op het 

bankrekeningnummer van de begunstigde, aangeduid in het aanvraagdossier. 

 

Het resterende saldo van 25% wordt uitbetaald volgens dezelfde regeling zoals 

hierboven beschreven, na ontvangst van de inhoudelijke evaluatie samen met de 

volgende bewijsstukken: 

 

- een ondertekend evaluatiepapier of attest van de onderwijsinstelling of van de 

onderneming, instelling of organisatie waar de onderwijs-, stage- of 

onderzoekservaring werd opgedaan; 

 

- exemplaren van eventuele publicaties (papers, presentaties en persartikels); 

 

- kopie van het e-ticket; 

 

- kopie van boarding pass; 

 

- verslagformulier provinciale herkenbaarheid. 

 
§ 2 Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan 

de geldende provinciale voorwaarden in dat verband, overeenkomstig het provinciaal 

reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid van 12 mei 2005.  

 

§3 Het evaluatieverslag moet uiterlijk 1 maand na afloop van het project ingediend 

worden, samen met de hierboven vermelde bewijsstukken bij de Dienst Externe 

Betrekkingen van de Provincie West-Vlaanderen. Er dienen geen financiële bewijsstukken 

voorgelegd te worden. 
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Slotbepalingen  

 

 

Artikel 7 

 

De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt 

gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en 

uitvoering van dit reglement. 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2015.  

 

Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend op uiterlijk 7 november 

2018, eindigt de toepassing van dit reglement op 31 december 2018. 

 

 

 

 


