
                                                  Stappenplan Erasmus+ Stagebeurs voor studenten  

 
Voor het begin van de stage 

1. Download de Grant Agreement en de Learning Agreement van VUnet: Serviceplein > Studeren in 
het buitenland > Beurzen > Stage in Europa 

2. Vul in overleg met je VU-begeleider en je buitenlandse begeleider de Learning Agreement in. 
Zorg dat jullie alle drie de ingevulde overeenkomst ondertekenen. 

3. Vul zelf de Grant Agreement in en stuur die samen met de ondertekende Learning Agreement 
uiterlijk 1 maand voor het begin van je stage naar erasmus@vu.nl.  Dit geldt als je aanmelding 
voor de stagebeurs.  

4. Registreer je stage in VUnet via de knop Studie/Stage in het buitenland op je homepage en vraag 
daar vervolgens ook de beurs aan. 

5. Maak de online taaltest nadat je een uitnodiging per email hebt ontvangen. Check hiervoor ook 
je spambox. 

6. Onderteken de Grant Agreement zodra die  door de VU International Office  is getekend en per 
email aan je toegestuurd is. 

7. Upload je ondertekende Grant Agreement en Learning Agreement in VUnet via de knop 
Studie/Stage in het buitenland op je homepage. 

8. Stuur uiterlijk 2 weken voor het begin van je stage een email naar erasmus@vu.nl om aan te 
geven dat je de bovenstaande stappen hebt afgerond. Als dat inderdaad het geval is, wordt de 
eerste beursbetaling van 70% overgemaakt.  

Tijdens je stage 

Als er wijzigingen in je stage zijn (duur, inhoud, begeleiders), stuur dan zo snel mogelijk de sectie 
During the mobility van je Learning Agreement op naar erasmus@vu.nl.  Voor verlenging moet 
uiterlijk 1 maand voor de eerder geplande einddatum goedkeuring worden aangevraagd.  

Na afloop van je stage 

Na het einde van je stage heb je 1 maand om de volgende stappen af te ronden:  

1. Laat je buitenlandse begeleider het Traineeship Certificate tekenen. Dit is het tweede deel van de 
Learning Agreement (After mobility). Upload het getekende formulier in VUnet via de knop 
Studie/Stage in het buitenland op je homepage.  

2. Maak de tweede online taaltoets (behalve als je eerder C2 hebt gescoord of je moedertaalspreker 
bent). Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per email,  twee weken voor de einddatum van je 
stage zoals vermeld op je Grant Agreement. Check hiervoor ook je spambox.  

3. Vul het Participant’s Report in. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per email op de dag na de 
(oorspronkelijke) einddatum van je stage zoals vermeld op je Grant Agreement. Check hiervoor 
ook je spambox. 

4. Stuur een email naar erasmus@vu.nl om aan te geven dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan. 
De deadline hiervoor is 1 maand na afloop van je stage.  

5. Als inderdaad alles is afgerond, wordt de tweede beursbetaling van 30% overgemaakt. 

Als je de deadline van 1 maand na afloop van je stage niet haalt, kun je per email om uitstel vragen. 
Geef daarbij de redenen van de vertraging op.  
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