
STUDEREN
IN HET BUITENLAND
IN 2021-2022



ERASMUS+

̶ Een Europees programma dat studenten de 

mogelijkheid biedt een deel van hun studies in het 

buitenland te volgen:

̶ Vakken

̶ Stage (Erasmus Traineeship)
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ENKELE VOORDELEN
̶ Gerenommeerde universiteiten binnen en buiten Europa
̶ De voorbije 5 jaar gingen 6 500 UGent studenten op uitwisseling
̶ Interessante stageplaatsen
̶ Geen extra inschrijvingsgelden: je betaalt inschrijvingsgeld aan de UGent
̶ Je krijgt 

̶ altijd een beurs voor Erasmus binnen Europa 
̶ Soms een beurs voor uitwisselingen buiten Europa
[via de Sociale Dienst kan je – indien noodzakelijk – voorschot/toelage/renteloze lening 
bekomen. Contacteer hiervoor de Sociale Dienst.] 

̶ Nieuwe taal en cultuur
̶ Sociale verrijking
̶ Betere kansen op de arbeidsmarkt (komt op je diploma supplement)
̶ Erkenning van je elders behaalde resultaten
̶ Je wordt goed begeleid door faculteit en centrale afdeling Internationalisering
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WANNEER ?

̶ Pedagogische Wetenschappen: 

̶ Vanaf de 3de bachelor voor alle afstudeerrichtingen

̶ Master Sociaal Werk: 

̶ In het masterjaar gekoppeld aan de masterproef
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WANNEER?

̶ Klinische psychologie: 
̶ 3de Bachelor (1ste semester) en 1ste Master (vakken)
̶ 2de Master (stage)

̶ Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid: 
̶ 1ste Master – 1ste semester(vakken)
̶ 2de Master (stage)

̶ Theoretische en experimentele psychologie
̶ 2de Master (onderzoeksstage)
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WANNEER

̶ Niet in voorbereidings- of schakelprogramma!

̶ Voor de klinische psychologie wordt aangeraden om in 

het 1ste semester van de 3de bachelor op erasmus te 

gaan. 
̶ 1ste master: equivalent vak voor assessment/therapie-vakken
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BESTEMMING:

̶ Binnen eigen afstudeerrichting

̶ Eventueel andere afstudeerrichting op voorwaarde 

dat: 

‒ Voldoende aanbod vakken

‒ Beschikbare plaatsen (voorrang studenten 

afstudeerrichting)

̶ Niet bij een andere opleiding!
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BESTEMMING:

̶ Extra informatie over bestemmingen:

̶ Prof. Wim Beyers: op zijn website 
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UITWISSELINGSAANVRAGEN:

̶ Weloverwogen beslissing vóór je een aanvraag 
indient. Praat er over met ouders en vrienden.

̶ Per bestemming een uitwisselingsaanvraag aanmaken 
in oasis (2021-2022) 

̶ Minimum 2 en maximum 5 aanvragen aanmaken
̶ In de volgorde van jouw voorkeur plaatsen
̶ Alle uitwisselingsaanvragen tegelijk voorleggen
̶ Deadline: 3 februari 2021 (12.00)
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SELECTIEPROCEDURE:

̶ Door de Academisch Uitwisselingscoördinator (AC)
̶ Geeft positief/negatief advies op basis van 

uitwisselingsaanvraag in oasis
̶ Motivatie (voor universiteit niet voor bestemming)
̶ Studietraject
̶ Taalkennis (heel belangrijk), reken niet op Engelstalige 

vakken in Zuid-Europa
̶ ….

̶ Geen mails!
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SELECTIEPROCEDURE

̶ Marisa Montero selecteert op basis van advies AC en 

voorkeursvolgorde van student

̶ Ten laatste op 4 maart 2021 kun je zien voor welke 

bestemming je werd geselecteerd.
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WAT MET EEN GIT-TRAJECT?

̶ Erasmus met GIT wordt afgeraden

̶ In beperkte mate mogelijk (uiteindelijke beslissing ligt 

bij AC)

̶ Opgelet: je mag in het buitenland enkel vakken 

vervangen van het jaar waarvoor je op Erasmus gaat
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CURRICULUM IN UITWISSELING
̶ Infosessie in het 2de semester op 23 maart voor studenten die 

een vroege applicatie-deadline hebben. En op 27 april voor de 
anderen (meer info volgt).

̶ Vakken moeten nog niet worden ingevuld in de 
uitwisselingsaanvraag maar kijk alvast of er voldoende vakken 
van je studiegebied beschikbaar zijn.

̶ Basisprincipe:
̶ UGent-vakken vervangen in het buitenland voor evenveel 

studiepunten
̶ Geen taalvakken
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ERASMUS TRAINEESHIP

̶ Stage binnen Europa: minimum 2 maanden
̶ 1 uitwisselingsaanvraag voor toegewezen stageplaats
̶ Learning agreement for traineeship opmaken
̶ Deadline aanvraag in oasis: 19 februari 2021
̶ Bedrijfspsychologie: geen vaste plaatsen beschikbaar. 

Voorstellen voorleggen aan Bart Verloo
(stagecoördinator)

̶ Erasmus + Erasmus Traineeship=mogelijk
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ERASMUS & EDUMA

̶ Vraagt veel overleg met de 

opleidingsverantwoordelijken

̶ Stuur vóór 6 januari een mail naar 

educatievemaster@ugent.be indien je in 2021-2022 wil 

studeren in het buitenland.

̶ Na overleg: zelfde procedure
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NA SELECTIE

̶ Afdeling internationalisering nomineert bij gastinstelling

̶ Gastinstelling stuurt mail met applicatieprocedure

̶ Vanaf april: applicatieprocedure bij gastuniversiteit 

doorlopen

̶ Vakken kiezen – Learning agreement opmaken 

(infosessie 23 maart en 27 april)
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BINNEN EUROPA: BEURZEN

̶ Iedereen krijgt een erasmusbeurs

̶ Minimum 279 euro (afhankelijk van de bestemming)

̶ Beursstudent + 100 euro

̶ Alle communicatie rond beurs via 

international@ugent.be (Afdeling Internationalisering)

̶ De faculteit is niet verantwoordelijk voor de uitbetaling 

van de beurzen
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Ter illustratie: beursbedragen 2020-2021 (onder voorbehoud - EU + Vl. Reg.)

Afhankelijk van de bestemming
379 €/maand  Groep 1 

Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Noorwegen, 
Oostenrijk, UK,  Zweden

329 €/maand  Groep 2 
Cyprus, Duitsland, Griekenland, IJsland, Kroatië, Luxemburg, Nederland, 
Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië

279 €/maand  Groep 3 
Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, 
Slovakije, FYROM

Studenten verminderd studiegeld & studenten die op stage gaan  100 € extra/maand

BINNEN EUROPA: BEURZEN



̶ België = Erasmus Belgica
̶ Naar Franstalig België
̶ Zelfde modaliteiten
̶ 100 € beurs/maand

̶ Zwitserland = Swiss-European Mobility Programme
̶ Naar Zwitserse universiteiten
̶ Zelfde modaliteiten
̶ Beurs betaald door de Zwitserse overheid

BINNEN EUROPA: ANDERE
UITWISSELINGSMOGELIJKHEDEN



UITWISSELINGEN MET HET VERENIGD 
KONINKRIJK (BREXIT)
̶ De uitkomst van de BREXIT onderhandelingen tussen de VK en de EU 

en daarbovenop de vraag of de UK vanaf 2021-2022 mee instapt in het 
Erasmus+ programma is momenteel nog onduidelijk. 

̶ Concreet is het dus nog onduidelijk of je als UGent student aanspraak 
zal kunnen maken op het Erasmus+ statuut inclusief beurs als je naar 
een UK instelling gaat in 2021-2022. 

̶ De afdeling Internationalisering doet er echter alles aan om 
mogelijke alternatieve beurzen te voorzien, maar er is hiervoor op 
dit moment geen 100% garantie.
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OP ‘ERASMUS’ GAAN 
BUITEN EUROPA
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SELECTIEPROCEDURE

̶ Uitwisselingsaanvraag in oasis deadline: 3 februari 2021
̶ Indien gepreselecteerd op basis van motivatie volgt een 

interview (datum volgt)
̶ Selectie ten laatste bekend op 15 februari 2021
̶ Indien niet geselecteerd buiten Europa komen de 

uitwisselingsaanvragen binnen Europa nog in aanmerking
̶ Check de academische kalender van de gastinstelling. Kies een 

semester waarin er geen overlap is met onze examenperiode.
̶ Ook in 2021-2022 kan corona nog voor problemen zorgen…
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BUITEN EUROPA: BEURZEN (1)
- Ongeveer 180 beurzen beschikbaar.
- Competitief selectieproces op basis van portfolio

Algemeen principe: grotere beurzen voor studenten die het vanuit socio-
economisch oogpunt het meest nodig hebben.

- Variabel: beurzen gaan van reisvergoeding (+/- 100 beurzen) tot het 
ontvangen van een maandelijkse toelage én reisvergoeding (+/- 80 
beurzen).

- Bedrag reisvergoeding: afhankelijk van afstand tot gastland. Bedrag 
maandelijkse toelage: 650€/maand, voor max 1 semester (financiering).

- We raden studenten met bestemming buiten Europa aan een dossier in te 
dienen, ook al vermoed je dat je niet in aanmerking komt omwille van
financiële situatie. Nog steeds kans op reisvergoeding!



BUITEN EUROPA: BEURZEN (2)
- Richtlijnen en sjabloon portfolio zal tijdig beschikbaar gemaakt worden (na 

kerstvakantie).
- Deadline indienen aanvraag: 4 maart 2021 (16u).
- Onafhankelijk selectiecomité beslist, volgens ‘watervalsysteem’. 
- Grootte van beurs zal afhangen van:

* kwaliteit portfolio
* je budgetopmaak en socio-financiële situatie

- Ten laatste 10 mei 2021: bekendmaking selectieresultaten.
- De VLIR-UOS reisvergoedingen (voor stage of onderzoek in Latijns-Amerika, Azië en 

Afrika) zijn opgenomen in het selectiemechanisme, wat het aantal beurzen nog zal 
verhogen  Zie info hierover in de richtlijnen
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INTERCULTURELE VOORBEREIDING

- Er wordt per semester (vóór vertrek) een dag rond 

‘interculturele voorbereiding’ georganiseerd, waarbij 

dieper ingegaan wordt op cultuur/gewoontes van 

bepaalde regio’s. Er wordt ook aandacht besteed aan 

veiligheid/welbevinden/gezond op reis.

- Data zullen tijdig kenbaar gemaakt worden.



OP ERASMUS MET EEN FUNCTIEBEPERKING

̶ Beurs voor de extra kosten die gemaakt moeten 

worden

̶ Hou er rekening mee dat er niet altijd faciliteiten zijn in 

buitenlandse universiteiten
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TAALVOORBEREIDING

̶ Leren taal gastinstelling essentieel

̶ Na selectie en herinschrijving voor 2021-2022: voucher 

voor UCT (meer info: international@ugent.be) 

̶ Zo snel mogelijk starten

̶ Taalcursussen die door het UCT niet aangeboden 

worden, kunnen via de FCI (gedeeltelijk) worden 

terugbetaald.
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WOONRUIMTE

̶ Prijs, beschikbaarheid en al dan niet tussenkomst van 

gastinstelling

̶ Tijdig beginnen (voorjaar 2021)

̶ Vraag studenten met ervaring om tips (via de 

facebookgroep ‘erasmusstudenten FPPW’)
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FORMALITEITEN

̶ Denk aan:

̶ Verzekeringen

̶ Registratie op website buitenlandse zaken: 

travellersonline.diplomatie.be 

̶ Registratie in gastland

̶ Visum 

̶ Online informatie op website Afdeling Internationalisering

̶ Mails vanuit de Afdeling Internationalisering!
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INSTAGRAM #ERASMUSFPPW
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Erasmusstudenten FPPW

Internationaloffice.fppw

Marisa.MonteroPerez

Voor alle verdere info: 

international.pp@ugent.be
FDO

Maandag: 9u10 – 16u45

Dinsdag: 8u45 – 16u45

Donderdag: 8u45 – 16u45

T +32 9 264 91 33

www.ugent.be/pp/nl


