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Provinciaal subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- en 

onderzoekservaringen  
 

Doelstelling en toepassingsgebied  

Artikel 1  

In het kader van haar internationaliseringsbeleid stimuleert de Provincie West-Vlaanderen 

internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. Zij focust daarbij op de 

beleidsdoelstellingen van haar meerjarenplan 2020-2025. 

 

Daartoe kan de Provincie – onder de voorwaarden vastgesteld in onderhavig reglement en 

binnen de perken van de beschikbare kredieten van het meerjarenplan– subsidies verlenen 

voor:  

- onderwijs- en/of stagedoeleinden, aan studenten die in West-Vlaanderen hoger 

onderwijs volgen aan een erkende instelling voor hoger onderwijs en meer bepaald 

aan een hogeschool, universiteit of vestiging van een hogeschool;  

- stagedoeleinden, aan jongeren die net afgestudeerd zijn aan een erkende instelling 

voor hoger onderwijs en in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn;  

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

Vlaamse hogeschool, universiteit of vestiging van een hogeschool; 

- onderwijs- of onderzoeksdoeleinden, aan medewerkers verbonden aan een 

buitenlandse partnerinstelling1 van een West-Vlaamse hogeschool, universiteit of 

vestiging van een hogeschool. 

 

De subsidie is bedoeld voor langlopende projecten wereldwijd op voorwaarde dat de 

individuele aanvrager voor het project in kwestie niet in aanmerking komt voor het 

programma Erasmus+2. Met die mondiale scope wil de Provincie de internationale mobiliteit 

een boost geven in een werkgebied dat complementair is ten opzichte van Erasmus+. 

 

Daarnaast komen kortlopende projecten in een buurregio van West-Vlaanderen3 voor een 

subsidie in aanmerking. Daarbij kan het zowel over individuele als groepsmobiliteit gaan. De 

projecten in een buurregio creëren een (socio-economische) dynamiek in een 

grensoverschrijdende constellatie. 

 

In West-Vlaanderen vallen onder ‘hogeschool’ Howest en VIVES (noord en zuid), onder 

‘universiteit’ UGent campus Kortrijk en KU Leuven campus Kulak Kortrijk en campus Brugge 

en onder ‘vestiging van een hogeschool’ ZoWe campus Brugge en Oostende 

(samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk) en Vesaliusinstituut campus Brugge, Oostende 

en Kortrijk (samenwerkingsverband HoGent-HBO5 voor Brugge en Oostende en HoGent-

HBO5-Howest voor Kortrijk). 

  

                                                           
1 Met buitenlandse partnerinstelling wordt bedoeld: buitenlandse onderwijsinstelling, organisatie of onderneming, 

waarmee de instelling voor hoger onderwijs een MoU of overeenkomst afgesloten heeft, waarin de intenties om samen te 
werken, beschreven worden. 
2 De Erasmus+ programmalanden zijn de lidstaten van de Europese Unie (EU) en enkele niet-EU landen. Een lijst van alle 
programmalanden binnen Erasmus+ is hier te vinden: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-
take-part_nl. 
3 Onder buurregio’s van West-Vlaanderen wordt verstaan: Région Hauts-de-France (F), provincie Limburg (NL), provincie 
Noord-Brabant (NL), provincie Zeeland (NL), provincie Zuid-Holland (NL), County West-Sussex (UK), County East-Sussex (UK) 
en County Kent (UK), Brighton & Hove Unitary Authority (UK), Medway Unitary Authority (UK). 
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Basisvoorwaarden  

Artikel 2  

§1 De subsidie is enkel van toepassing op kosteloos tot stand gekomen projecten en kan, 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, worden aangevraagd:  

- door toedoen van de West-Vlaamse hogescholen, universiteiten of vestigingen van 

hogescholen voor hun studenten, hun eigen medewerkers of medewerkers verbonden 

aan een buitenlandse partnerinstelling, waarbij voor medewerkers en voor 

groepsmobiliteit telkens maximaal 20% van de beschikbare kredieten bestemd is, of 

- rechtstreeks door net afgestudeerde jongeren hoger onderwijs, als zij beantwoorden 

aan de in artikel 1 geformuleerde criteria, namelijk afgestudeerd zijn aan een erkende 

instelling voor hoger onderwijs en in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn. 

 

§2 Inhoudelijke bepalingen 

 

 Inzake onderwijs- of stage-ervaring voor de student wordt verwezen naar ECTS 

(European Credit Transfer System) voor de academische erkenning van buitenlandse 

studieresultaten. 

 

 Een onderzoekservaring van een onderzoeker verbonden aan een West-Vlaamse 

instelling voor hoger onderwijs moet uitgewerkt worden met (een) collega(’s) van de 

buitenlandse partnerinstelling en vice versa als het om een inkomende onderzoeker 

gaat.   

 

§3 Het project moet een minimumduur hebben van: 

voor de langlopende projecten wereldwijd: 

2 maanden voor  

- de student aan een graduaatsopleiding (HBO5): onderwijs- en stage-ervaring; 

- de student professionele bachelor: onderwijs- en stage-ervaring;  

- de student academische bachelor: onderwijs- en stage-ervaring;  

- de master student: onderwijs- en stage-ervaring;  

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

ervaring; 

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

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

(onderwijservaring);  

minimum 1 maand voor de inkomende onderzoeker, eventueel verspreid over 

meerdere periodes (onderzoekservaring); 

voor de kortlopende projecten in de buurregio’s: 

2 weken voor zowel studenten, pas afgestudeerde jongeren als medewerkers van de 

instellingen hoger onderwijs. 

In de vermelde looptijden kan de reistijd naar de buitenlandse bestemming en terug 

meegerekend worden. De duurtijd wordt berekend aan de hand van kalenderdagen. 
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Procedure  

Artikel 3  

§1 Er worden 2 indieningsrondes voorzien, die worden afgesloten respectievelijk op de laatste 

werkdag van mei en de eerste werkdag van november (2 november niet meegerekend). 

Aanvragen voor kortlopende projecten in een buurregio in collectief verband kunnen enkel 

ingediend worden in het kader van een projectoproep, waarvan de deputatie de inhoudelijke 

prioriteiten en modaliteiten vastlegt.  

 

Daarnaast kan de deputatie in functie van gedetecteerde noden of opportuniteiten op elk 

moment een projectoproep lanceren, waarvan zij de inhoudelijke prioriteiten en modaliteiten 

vastlegt.  

 

Voor de reguliere indieningsrondes (cf. supra) moet de ondertekende aanvraag aan de hand 

van het volledig digitaal (niet handgeschreven) ingevulde aanvraagformulier ingediend 

worden bij de Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking (EEIS) van de 

Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, uiterlijk op de laatste 

werkdag van mei en de eerste werkdag van november en tenminste één maand vóór de 

aanvang van het project. In het geval van een projectoproep geldt de door de deputatie 

bepaalde deadline. 

 

§2 Studenten ingeschreven aan een West-Vlaamse hogeschool, universiteit of vestiging van 

een hogeschool dienen hun aanvraag in via hun onderwijsinstelling en houden daarbij 

rekening met de door die instelling bepaalde indieningsdata.  

 

§3 Aanvragen van individuele, net afgestudeerde jongeren met domicilie in West-Vlaanderen, 

moeten in ieder geval worden ingediend uiterlijk binnen 6 maanden na het behalen van het 

diploma hoger onderwijs.  

 

§4 Lectoren, docenten en onderzoekers verbonden aan een hogeschool, universiteit of 

vestiging van een hogeschool en inkomende onderzoekers verbonden aan een buitenlandse 

partnerinstelling dienen in via de West-Vlaamse onderwijsinstelling en houden daarbij 

rekening met de door die instelling bepaalde indieningsdata.  

 

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

Artikel 4  

§1 Bij elke indieningsronde – al dan niet gelinkt aan een projectoproep – worden de projecten 

voorgelegd aan een door de deputatie samengestelde, multidisciplinaire adviescommissie, die 

bestaat uit minimaal 4 externe en 2 interne raadgevers die vertrouwd zijn met de materie 

(i.c. internationale mobiliteit in het hoger onderwijs, toegepast op studies, stages en 

onderzoeken; maatschappelijke en economische internationalisering). De adviescommissie 

beoordeelt de ingediende aanvragen volgens de criteria vermeld in §2 en verstrekt op basis 

daarvan een gemotiveerd advies aan de deputatie. De deputatie neemt de definitieve 

beslissing rekening houdend met de adviezen en met het beschikbare budget.  

 

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

 

1. de aanvrager toont aan dat hij/zij voor het project in kwestie niet in aanmerking komt 

voor het programma Erasmus+; 

2. in geval van een onderwijs- of stage-ervaring geeft de student aan dat het ECTS-

systeem van toepassing is; in geval van een onderzoekservaring geeft de onderzoeker 

aan dat de inhoud uitgewerkt werd met (een) collega(’s) van de buitenlandse 

partnerinstelling en vice versa als het om een inkomende onderzoeker gaat; 

3. het voorstel getuigt van een kwaliteitsvolle aanpak;  
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4. het project sluit inhoudelijk aan bij de beleidslijnen van de Provincie: de Provincie 

West-Vlaanderen is 1) een top-attractieve provincie, 2) een ondernemende provincie, 

die duurzaam ontwikkelt, 3) planner en inrichter van de fysieke ruimte, 4) centrum 

van kennis, expertise en onderzoek en 5) internationale partner; 

5. het project kan een meerwaarde aantonen voor de aanvrager;  

6. de gekozen buitenlandse onderwijs- of stageplaats past in een duurzaam 

samenwerkingsverband of netwerk van partners en heeft voldoende capaciteit om 

stages kwaliteitsvol te begeleiden; de lector, docent of onderzoeker geeft aan wat 

zijn/haar bijdrage zal zijn om de relaties of strategische partnerschappen verder 

duurzaam uit te bouwen; 

7. de aanvrager is bereid om tijdens het buitenlandse verblijf mee te werken aan 

provinciale initiatieven in het buitenland en na afloop van de studie/stage op 

uitnodiging van de Provincie over zijn/haar ervaring te getuigen; 

8. de student of pas afgestudeerde jongere zal bevindingen over zijn/haar onderwijs- of 

stage-ervaring terugkoppelen naar de buitenlandse lokale partner; de lector, docent of 

onderzoeker toont aan hoe in het kader van zijn/haar onderwijs- of 

onderzoekservaring de disseminatie van bevindingen en/of resultaten zal gebeuren 

zowel naar de buitenlandse lokale partner en/of gemeenschap als naar de eigen 

onderwijsinstelling en bij uitbreiding (in geval van uitgaande mobiliteit) het globale 

internationaliseringsnetwerk van het West-Vlaamse hoger onderwijs; 

9. de aanvrager heeft zijn/haar voorstel getoetst aan de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s); 

10. de student of pas afgestudeerde jongere is bereid om deel te nemen aan een intensief 

voorbereidingstraject (bijv. taalbad, workshop internationale ervaringen of 

interculturele competenties, …) en in voorkomend geval aan specifieke 

vormingsmomenten van de Provincie;  

11. de aanvrager geeft aan dat hij/zij het actuele reisadvies voor het land van 

bestemming op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft 

doorgenomen; 

12. de aanvrager geeft aan al dan niet over een beurs te beschikken, uitgereikt door 

andere overheden of instanties voor hetzelfde project. 

§3 Informatie over de beleidslijnen van de Provincie is terug te vinden op de website van de 

Provincie West-Vlaanderen en haar agentschappen (relevante websites zijn o.m.: www.west-

vlaanderen.be, www.pomwvl.be, www.westtoer.be, www.inagro.be, www.tuawest.be). 

 

§4 Uiterlijk 2 maanden na de uiterste indieningsdatum wordt de beslissing van de deputatie 

meegedeeld aan de aanvrager.  

Subsidiëring  

Artikel 5  

§1 De subsidie is, ongeacht de effectief gemaakte kosten, per aanvraag vastgesteld op  

- 1.500 euro voor een internationale onderwijs-, stage- of onderzoekservaring  

wereldwijd; 

- 400 euro voor een kortlopende internationale onderwijs-, stage- of 

onderzoekservaring in een buurregio van West-Vlaanderen. 

 

http://www.west-vlaanderen.be/
http://www.west-vlaanderen.be/
http://www.pomwvl.be/
http://www.westtoer.be/
http://www.inagro.be/
http://www.tuawest.be/
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§2 De subsidie voor studenten die een Vlaamse studietoelage ontvangen, studenten met een 

functiebeperking, erkend via het VAPH4 en werkstudenten in een werktraject5 is vastgesteld 

op  

- 2.500 euro per persoon voor een internationale onderwijs-, stage- of 

onderzoekservaring  wereldwijd;  

- 600 euro voor een kortlopende internationale onderwijs-, stage- of 

onderzoekservaring in een buurregio van West-Vlaanderen. 

 

§3 Elke aanvrager die voor hetzelfde project al een subsidie ontvangen heeft in het kader van 

een ander West-Vlaams provinciaal reglement, kan niet meer in aanmerking komen voor dit 

subsidiereglement.  

 

§4 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 doorging, 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 het geplande project wordt een voorschot 

van 75 % uitbetaald via rechtstreekse overschrijving op het bankrekeningnummer van de 

begunstigde, vermeld in het aanvraagdossier.  

Het resterende saldo van 25% wordt uitbetaald volgens dezelfde regeling, weliswaar na 

ontvangst van het evaluatieverslag, dat naast een inhoudelijke evaluatie (o.m. over 

voorbereiding, verblijf, resultaten en terugkeer) de volgende bewijsstukken bevat:  

 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;  

 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. 

 

In het kader van mogelijke overdraagbaarheid van ervaringen, stelt de begunstigde van de 

toelage op vraag van de Provincie zijn/haar expertise en informatiemateriaal, gerelateerd aan 

het project, ter beschikking. Het informatiemateriaal kan onder eender welke vorm 

publiekelijk gemaakt worden. 

 

§3 Het evaluatieverslag, zoals vermeld in §1, moet uiterlijk 1 maand na afloop van het project 

ingediend worden samen met de hierboven vermelde bewijsstukken bij de dienst EEIS van de 

Provincie West-Vlaanderen (zie artikel 3 §1). Er dienen geen financiële bewijsstukken 

voorgelegd te worden.  

  

                                                           
4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
5 Voor de specifieke omschrijving van de doelgroep wordt verwezen naar 
http://www.studeerinhetbuitenland.be/nl/beurzen/generiek-beurzenstelsel/ van Vluhr (Vlaamse universiteiten en 
hogescholen raad). 

http://www.studeerinhetbuitenland.be/nl/beurzen/generiek-beurzenstelsel/
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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 oktober 2019 en eindigt op 31 december 2025. 

 


