
Richtlijnen Vlaamse beurzenprogramma’s van het Actieplan Mobiliteit Brains on the Move tijdens 

academiejaar 2020-2021 – 29 januari 2021 

 

De selecties van de beurzenprogramma’s van het Actieplan Mobiliteit Brains on the Move voor het 

academiejaar 2020-2021 zijn verlopen volgens de algemeen geldende criteria. Aangezien de COVID-

19 pandemie nog duidelijke impact zal hebben in het tweede semester van het academiejaar 2020-

2021, gelden de volgende (bijkomende) richtlijnen: 

 

Voor credit mobiliteit in het kader van het generiek beurzenstelsel, het Priority Country 

Programme, ASEM-DUO en ASEM WPP: 

1. Na de toekenning van de beurs, moet de student de expliciete goedkeuring ontvangen van 

de Vlaamse hogeronderwijsinstelling voor de uitvoering van de fysieke mobiliteit. De instelling dient 

hierbij de verantwoordelijkheid op te nemen om de student goed te informeren omtrent de 

(inter)nationale reisadviezen en institutionele regels van thuis- en gastinstelling. De student mag pas 

kosten maken ter voorbereiding van de mobiliteit na de ontvangst van deze goedkeuring. 

 

2. Indien het land van bestemming of de ontvangende instelling quarantaine oplegt bij 

aankomst, telt deze periode mee voor de berekening van het beursbedrag op voorwaarde dat de 

noodzaak van deze quarantaine kan aangetoond worden a.d.h.v. een template aangeleverd door 

VLUHR of een ander document (nationale richtlijn, email gastinstelling, …). Het initieel toegekende 

beursbedrag kan echter niet overschreden worden.  

 

3. Om de student maximale kansen te bieden om de mobiliteit uit te voeren, kan er gebruik 

gemaakt worden van flexibiliteit op de volgende vlakken:  

a. Periode:  

Mobiliteit die gepland is in het eerste semester van het academiejaar 2020-2021 mag 

verschoven worden naar het tweede semester met behoud van de beurs, op voorwaarde dat 

de mobiliteit plaatsvindt en afgerond wordt voor eind september 2021. 

b. Bestemming:  

Indien mobiliteit naar de geplande bestemming niet mogelijk is, mag de student een andere 

bestemming kiezen, binnen de bestaande modaliteiten van het beurzenprogramma.  

c. Doel:  

Het doel van de mobiliteit mag flexibel ingevuld worden binnen de bestaande modaliteiten 

van het programma. Bv. mobiliteit binnen het Priority Country Programme, die gepland was 

voor studie mag omgezet worden in mobiliteit voor stage of thesisonderzoek en omgekeerd, 

mits het indienen van een aangepast learning agreement. 

d. Duur:  

De duur van de mobiliteit mag aangepast worden, volgens de modaliteiten van het 

beurzenprogramma.  



- De minimumduur van de mobiliteit blijft van kracht wat het learning agreement betreft : 

• 1 maand voor generieke beurzen, PCP en ASEM WPP 

• 1 semester voor ASEM-DUO  

- Indien de uitgevoerde fysieke mobiliteit langer is dan de initieel geplande mobiliteit, blijft 

het maximum toegekende beursbedrag van de initieel goedgekeurde beursaanvraag gelden.   

- Voor fysieke mobiliteiten langer dan een maand zal het beursbedrag van de laatste maand, 

indien deze korter is dan 26 dagen, uitzonderlijk herberekend worden op basis van 

toekenning per week (=7 dagen). Voorbeeld: 

• De laatste maand is 17 dagen: de student ontvangt 50% van het beursbedrag 

van de laatste maand. 

• De laatste maand is 23 dagen: de student ontvangt 75% van het beursbedrag 

voor de laatste maand. 

- Indien de student niet de volledige periode van de uitvoering van het learning agreement 

fysiek aanwezig kan zijn op de bestemming (omwille van reisbeperkingen, visumaanvraag, …), 

is blended mobility, waarbij een deel van het learning agreement vanuit België wordt 

uitgevoerd,  toegestaan. De beurs zal dan berekend worden voor de periode van de fysieke 

mobiliteit, die wordt vastgelegd door de combinatie van de data op de vliegtickets en het 

Certificate of Stay. De student dient dus de boarding passes van de heen- en terugvlucht te 

bewaren.  

 

4. De credit mobiliteit op het budget voor academiejaar 2020-2021 moet uitgevoerd worden 

voor eind september 2021. De verworven credits moeten, zoals steeds, door de zendende 

Vlaamse hogeronderwijsinstelling erkend worden. In het geval van uitgestelde mobiliteit van 

het eerste of het tweede semester naar de periode juni-september 2021, mogen de 

verworven credits erkend worden in academiejaar 2020-2021 of 2021-2022. 

  

Voor credit mobiliteit in het kader van The Washington Center:  

The Washington Center heeft bevestigd dat het programma ook in het Spring semester virtueel zal 

aangeboden worden, vermits de meeste stageplaatsen de stagiairs niet fysiek kunnen ontvangen . 

Indien de mobiliteit virtueel wordt uitgevoerd, zal er voor elk individueel dossier een aangepast 

beursbedrag berekend worden, naargelang de aangepaste formule van de virtuele mobiliteit en de 

kostprijs ervan.  

   

Voor alle beurzenprogramma’s voor credit mobiliteit geldt de volgende richtlijn:  

In geval van annulatie of vroegtijdig onderbreken van mobiliteit ten gevolge van nieuwe 

ontwikkelingen omtrent Corona, zullen de gemaakte kosten (voor de vlucht, de accommodatie en 

het luchthavenvervoer) die niet elders recupereerbaar zijn, in aanmerking komen voor vergoeding, 

waarbij het initieel toegekende beursbedrag niet overschreden kan worden.  

 



Voor overdracht van budgetten en selecties naar academiejaar 2021-2022 gelden de volgende 

richtlijnen:  

 

Voor  het generiek beurzenstelsel:  

 

- De deadline voor de tweede tussentijdse rapportering blijft 1 februari 2021. 

 

- Restbudgetten van het generiek beurzenstelsel van het academiejaar 2020-2021 moeten aan 

de VLUHR gerapporteerd worden bij de eindrapportering tegen 1 oktober 2021. Conform 

artikel 6 van het Ministerieel Besluit Brains on the Move van 23 december 2019 en mits 

goedkeuring van deze eindrapportering mogen deze restbudgetten binnen de begunstigde 

Vlaamse hogeronderwijsinstelling overgedragen worden voor besteding in het kader van het 

generiek beurzenstelsel tijdens het academiejaar 2021-2022.  Overgedragen budgetten van 

2020-21 zijn vervolgens voorwerp van rapportering aan de VLUHR tegen 1 oktober 2022. 

Vanaf 1 oktober 2022 is er geen besteding noch overdracht meer mogelijk.  

 

Voor Priority Country Programme en ASEM WPP: 

- Studenten die in het voorjaar 2020 geselecteerd werden voor het Priority Country 

Programme, maar hun mobiliteit niet kunnen uitvoeren in academiejaar 2020-2021, kunnen 

hun selectie en hun recht op de beurs behouden voor uitvoering van de mobiliteit in 

academiejaar 2021-2022,  mits bevestiging aan de VLUHR, aan de hand van een aangepast 

learning/training agreement, minstens ondertekend door de zendende instelling en de 

student,  ten laatste op 1 april 2021. 

- De beurs wordt berekend volgens de geldende richtlijnen bij ondertekening van de 

oorspronkelijke Letter of Acceptance (in 2020).  Het initieel toegekend beursbedrag 

(vermeerderd conform de bepalingen inzake beursbedragen en reiskosten vermeld in de 

Beslissing van de Vlaams Regering van 18 december 2020) kan niet overschreden kan 

worden. 

- Indien er geen aangepast learning/training agreement wordt ingediend ten laatste op 1 april 

2021, vervalt de beurs en wordt het voorziene budget overgeheveld naar de mobiliteitsacties 

van academiejaar 2021-2022.  

  

Voor ASEM-DUO: 

Aangezien het ASEM-DUO programma wordt stopgezet vanaf academiejaar 2021-2022 is er geen 

overdracht van budgetten mogelijk van academiejaar 2020-2021 naar 2021-2022. 

 

Voor diplomamobiliteit in het kader van het Master Mind programma:  

1. De beurzen werden toegekend voor een masterstudie aan een Vlaamse 

hogeronderwijsinstelling, die aanvangt in het academiejaar 2020-2021. De aanvang van de 

masterstudie kan niet worden uitgesteld tot academiejaar 2021-2022.  

Indien de student (omwille van reisbeperkingen of visumprocedures) niet tijdig in België kan geraken, 

kan hij/zij de lessen online van op afstand beginnen volgen, afhankelijk van het aanbod binnen de 



Vlaamse hogeronderwijsinstelling. De periode waarin dit afstandsonderwijs wordt aanvaard, is 

voorwerp van beslissing van de ontvangende Vlaamse hogeronderwijsinstelling. 

2.  Voor de toekenning van de Master Mind beurs, blijven de gebruikelijke modaliteiten van het 

Master Mind Scholarship Programme van kracht, waarbij het beursbedrag wordt uitbetaald in 

schijven, op basis van behaalde credits:  

- Voor een éénjarige masterstudie bedraagt de beurs € 8.000,00 die wordt toegekend in meerdere 

schijven: 

• Eerste schijf:  

Na aankomst in België, dan ontvangt de student een eerste schijf van € 4.000, na 

het openen van een Belgische bankrekening en het opladen van het 

inschrijvingsbewijs aan de hogeronderwijsinstelling. 

• Tweede schijf:  

Na het beëindigen van het eerste semester in februari 2021 wordt een volgende 

schijf van € 3.000 overgemaakt.  

• Derde schijf: 

Aan het einde van het academiejaar wordt nog een laatste schijf van € 1.000 

uitbetaald in juli 2021 of in het geval van een tweede zit in september/oktober 

2021. Als de student zijn éénjarige master niet behaalt, wordt de laatste storting 

van € 1.000 niet uitgevoerd. 

 

Opmerking: voorschot voor aankomst in België:  

• Wanneer de student een betaling wil ontvangen vóór aankomst in België, kan 

er € 2.000 uitbetaald worden op een Europese of niet-Europese 

bankrekening.   

Een tweede betaling van € 2.000 zal dan worden uitgevoerd zodra de student is 

aangekomen in België,  een Belgische of Europese bankrekening heeft en een 

inschrijvingsbewijs aan de hogeronderwijsinstelling heeft opgeladen.    

- Voor een tweejarige masterstudie bedraagt de beurs € 16.000 die wordt toegekend in meerdere 

schijven:  

• Tijdens het eerste masterjaar worden de schijven uitbetaald zoals hierboven 

vermeld. 

• De betalingen van het tweede masterjaar starten op voorwaarde dat de student 

minstens 54 ECTS behaalde in het eerste masterjaar.  

• Een eerste schijf van € 4.000 wordt aan de student overgeschreven voor de start 

van het academiejaar in juli 2021 of september 2021 in het geval van een tweede 

zit. 

• Na het beëindigen van het eerste semester in februari 2022 wordt een bedrag van 

€ 3.000overgemaakt.  

• Aan het einde van het academiejaar wordt nog een storting van € 1.000 

uitgevoerd in juli 2022 of in het geval van een tweede zit in september/oktober. 

Als de student(e) zijn/haar masterdiploma niet behaalt, wordt de laatste storting 

van € 1.000niet uitgevoerd. 

 



Wanneer de opleiding vroegtijdig wordt stopgezet, moet de student(e) een deel van zijn/haar beurs 

terugbetalen. Bv de student legt maar 1 semester af, dan moet hij/zij de helft van de eerste schijf van 

€ 4.000 terugbetalen. 


