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

het eerste semester van academiejaar 2021-2022 – november 2021 

 

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

academiejaar 2021-2022 zijn verlopen volgens de algemeen geldende criteria. Aangezien de COVID-19 

pandemie mogelijks nog een impact zal hebben in het tweede semester van het academiejaar 2021-

2022, zijn de volgende richtlijnen nog steeds van toepassing: 

 

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

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, e-mail 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. Bestemming:  

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

bestemming kiezen, binnen de bestaande modaliteiten van het beurzenprogramma.  

b. 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. 

c. 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 



- 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.  

 

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.  

 


