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Provinciaal subsidiereglement voor
internationale onderwijs-, stage- en
onderzoekservaringen

Doelgroep studenten

die hoger onderwijs in West-Vlaanderen volgen aan:
Howest
VIVES (noord en zuid)
UGent campus Kortrijk
KU Leuven campus Kulak Kortrijk en campus Brugge
ZoWe campus Brugge en Oostende
Vesaliusinstituut campus Brugge, Oostende en Kortrijk

• Studenten

•
•
•
•
•
•

• pas afgestudeerde jongeren

ook pas afgestudeerde jongeren:

• Focus op:

•
•

• langlopende internationale ervaringen
wereldwijd.

aan een erkende instelling voor hoger onderwijs én
in West-Vlaanderen gedomicilieerd

Langlopende projecten wereldwijd

• Initiatief van de provincie West-Vlaanderen | als
internationale partner!

op voorwaarde dat je niet in aanmerking komt voor
Erasmus+
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Basisvoorwaarden

Subsidiebedrag

• Kosteloos tot stand gekomen projecten
• Minimumduur voor langlopende projecten wereldwijd:
 2 maanden voor
 student graduaatsopleiding (HBO5)

ongeacht de effectief gemaakte kosten, per aanvraag:

•

 1.500 euro

onderwijs of stage

 student professionele bachelor
•

 2.500 euro voor studenten
 met Vlaamse studietoelage
 met functiebeperking
 werkstudenten in een werktraject

onderwijs of stage

 student academische bachelor
•

onderwijs of stage

 pas afgestudeerde jongere hoger onderwijs
•

stage

 4 weken voor
 master student
•

stage
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Procedure

Procedure
2 indienrondes per academiejaar:
•
•

Verloop:

begin november 2021
eind mei 2022

 Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen.
 De West-Vlaamse deputatie neemt een beslissing, die je
toegestuurd wordt via mail.
 Je ontvangt het voorschot van 75% bij goedkeuring en na
bevestiging dat je effectief naar het buitenland kan
vertrekken.
 Je ontvangt het saldo van 25% na het bezorgen van een
degelijk evaluatieverslag.

Verloop:

 Vul het aanvraagformulier met zorg in.
 Dien in via je onderwijsinstelling.
(tenzij je pas afgestudeerd bent, dan dien je het rechtstreeks in bij de
Provincie)
 Je ontvangt een ontvangstbrief met dossiernummer!
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Aanvraagformulier

Toelichting vragenlijst

Rubrieken:
• Algemene gegevens
• Duurzaam samenwerkingsverband
• Inhoud & focus internationale ervaring:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Wat staat op je programma, wat ga je doen?
•
•

Wat staat op je programma, wat ga je doen?
Hoe zal die ervaring je vooruit helpen in de toekomst?
Waarom precies die onderwijs- of stageplek?
Waarom ga je naar het buitenland? Motivatie?
Hoe resultaten delen met buitenlandse partner?
Hoe bereid je je voor?
Nam je deel aan netwerkdag ‘Word Wereldburger’ van
provincie West-Vlaanderen?
Hoe is je internationale ervaring in lijn met de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (www.sdgs.be)?

•
•

1)
2)
3)
4)
5)
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Je geplande internationale onderwijs- of stageervaring kort samenvatten.
Het studie- of stage-programma voldoende
specifiëren.
De link leggen tussen je geplande buitenlandse
studie/stage en je curriculum.
Indien mogelijk, aantonen dat het project
aansluit bij een van de beleidslijnen van de
Provincie West-Vlaanderen:
top-attractieve provincie
ondernemende provincie, die duurzaam ontwikkelt
planner en inrichter van de fysieke ruimte
centrum van kennis, expertise en onderzoek
internationale partner. 8
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Toelichting vragenlijst

2. Hoe zal die internationale ervaring je vooruit
helpen in de toekomst?

4. Waarom ga je naar het buitenland? Motivatie?
•

•
•

Wat beoog je met de internationale onderwijsof stage-ervaring in relatie tot je studies?
Kan je een meerwaarde aantonen voor jou?

•

3. Waarom precies die onderwijs- of stageplek?
•

Wat is je motivatie om deze internationale stap
te zetten?
De lezer van de aanvraag wil iets over je weten:
wat drijft je, wat wil je bereiken en hoe wil je
dat doen?

Licht toe waarom je precies voor die studie- of
stagebestemming gekozen hebt.
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Toelichting vragenlijst

5. Hoe resultaten delen met buitenlandse partner?
•

•
•

6. Hoe bereid je je voor?
• Toon aan dat je bereid bent om deel te nemen
aan een intensief voorbereidingstraject (bijv.
taalbad, workshop internationale ervaringen of
interculturele competenties, …)

Hoe zal je je bevindingen en de resultaten van
je internationale ervaring tijdens en na afloop
van je verblijf in het buitenland delen met de
lokale (lees: buitenlandse) contactpersonen
van je onderwijs- of stageplaats?
Focus op kennisuitwisseling.
Focus op het verwerven van
‘wereldburgerschapscompetenties’:
ontmoeten, netwerken, bewustzijn,
wederzijdse kennis…

7. Nam je deel aan netwerkdag ‘Word Wereldburger’
van provincie West-Vlaanderen?
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Toelichting vragenlijst

Tips & Tricks

8. Hoe is je internationale ervaring in lijn met de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(www.sdgs.be)?
•
•
•

•

Wees jezelf, wees persoonlijk.


Geef aan welke P’s en doelstellingen gecoverd
worden.
Beschrijf kort de positieve impact die je hebt
op minstens 2 doelstellingen.
Beschrijf kort hoe je je eventuele negatieve
impact op 2 andere doelstellingen zal
minimaliseren.

Iedereen kan schrijven dat hij/zij gemotiveerd is, maar
alleen jij kan schrijven waarom dat zo is en wat de
internationale ervaring voor jou zou betekenen.

•

Wees concreet en vermijd clichés en
algemeenheden.

•

Antwoord to the point en weid niet uit over
aspecten die er bij de subsidieaanvraag minder toe
doen, zoals toeristische motieven.

•

Probeer eenvoudige, maar duidelijke antwoorden
te formuleren op de vragen.
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Tips & Tricks

Tips & Tricks

•

Laat geen vragen half of niet beantwoord.

•

Controleer je tekst grondig op spelling,
punten/komma’s, grammatica… Heb oog voor
detail.

•

Maak je er niet te makkelijk vanaf. Stop er
voldoende energie in.

•

Laat eventueel nalezen door iemand anders.

•

Check, check, dubbelcheck!

•

Informatie over de beleidslijnen van de Provincie:






www.west-vlaanderen.be
www.pomwvl.be
www.westtoer.be
www.inagro.be
www.tuawest.be
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2 agenda’s komen samen

Wat zijn de SDG’s?
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Het kader

Relevantie van de SDGs op lokaal niveau
Provinciedecreet:

basisbeginselen
universeel
verbonden en ondeelbaar,
inclusief,
partnerschappen

Art 2§ 1. De provincies zijn het intermediair beleidsniveau tussen
het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. De provincies beogen
om op het provinciale niveau bij te dragen tot de duurzame
ontwikkeling van het provinciale gebied.

5 dimensies

De wereld een dorp/metropool: link tussen lokale en
mondiale
Mondiaal kader maar lokaal vertaald.
2/3 van subdoelstellingen moeten lokaal
worden gerealiseerd.
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INFO

8. In welk opzicht is je geplande internationale onderwijs- of stage-ervaring
in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable
development goals of SDG’s)? Geef aan welke P’s en doelstellingen gecoverd
worden. Beschrijf kort de positieve impact die je hebt op minstens 2
doelstellingen en hoe je eventuele negatieve impact op 2 andere
doelstellingen zal minimaliseren. (max. 10 lijnen)

www.west-vlaanderen.be/subsidies/internationaalsubsidiereglement
of mail naar:
internationaalsubsidiereglement@west-vlaanderen.be

Meer info over de SDG’s vind je op www.sdgs.be. Met de 5 P’s zijn bedoeld:
people, planet, prosperity, partnership, peace.
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