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                                              Erasmus+ stagebeurs 

Het Erasmus+programma is een EU-subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport met als doel om 
internationale studentenmobiliteit te bevorderen.  

Inhoudsopgave (aanklikbaar) 
• Voorwaarden 
• Hoogte van de beurs 
• Uitbetalingen van de beurs 
• Aanmelding 
• Selectie 
• Toekenning 
• Taaltoetsen 
• Verlenging van de stageperiode 
• Wijzingen in de inhoud van de stage of de begeleiders 
• Verzekeringen 
• Tip: vraag een ov-vergoeding aan 
• Afronding van de stage 
• Meer informatie 
 

Voorwaarden 

• De duur van je stage is minimaal 2 complete maanden en maximaal 12 maanden.  
• Als je eerder tijdens je opleiding een Erasmus+beurs voor studie hebt ontvangen, mag de 

gecombineerde duur van de uitwisseling en de stage niet meer dan 12 maanden zijn.  
• Je stage is fulltime. Afhankelijk van het ontvangende land is dat 35 tot 40 uur per week. 
• De stage wordt alleen onderbroken als de stage-organisatie voor vakantie is gesloten. Deze periode 

telt niet mee voor het minimum aantal maanden.  
• Je stage-organisatie is een bedrijf, hoger onderwijsinstelling of onderzoekscentrum, maar niet een 

EU-instelling. 
• Je stage vindt plaats binnen de EU en overzeese gebieden of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen,  

Noord-Macedonië of Turkije. 
• Je stage moet goedgekeurd zijn door je stagebegeleider aan de VU of door de examencommissie 

van je opleiding.  
• Je moet als voltijdstudent zijn ingeschreven bij de VU en collegegeld betalen aan de VU voor het 

academische jaar waarin je de stage doet.   
• Je moet de beurs uiterlijk een maand voor de start van de stage aanvragen. 
• Je moet je buitenlandverblijf in VUnet hebben geregistreerd. 
• Je moet de beurs terugbetalen als blijkt dat je hem onterecht hebt gekregen of wanneer je niet aan 

de volwaarden voldoet. 

Hoogte van de beurs 

De hoogte van de beurs is verschillend voor drie landengroepen, die zijn ingedeeld op basis van de 
hoogte van de levenskosten. Je vindt  de landengroepen en het bijbehorende maandbedrag in de Grant 
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Agreement onder artikel 3.1. De beursbedragen worden ieder jaar iets aangepast en landen kunnen 
ook naar een andere landengroep verplaats worden. 

Het aantal beursdagen wordt in eerste instantie bepaald aan de hand van de data die je voor het begin 
je stage hebt ingevuld op je Grant Agreement. Het definitieve aantal dagen wordt aan het einde van je 
stage doorgegeven door je buitenlandse begeleider op het Traineeship Certificate (onderdeel van je 
Learning Agreement). Een eventueel verschil wordt verrekend in de tweede beursbetaling.  

Uitbetalingen van de beurs 

De beurs wordt in twee termijnen betaald: de eerste betaling is 70% en de tweede betaling is 30% van 
het beursbedrag.  

Het eerste deel ontvang je aan het begin van je stage nadat je Grant Agreement en Learning Agreement 
zijn goedgekeurd  en nadat je de eerste taaltest hebt gemaakt.  

Het tweede deel ontvang je na afloop van je stage als je de laatste verplichtingen hebt voldaan: het 
invullen van het Participant Report , het afleggen van de tweede taaltest  en het inleveren van je 
Traineeship Certificate (onderdeel van de Learning Agreement, p.5). 

Aanmelding 

1. Stuur uiterlijk 1 maand voor het begin van je stage een email naar erasmus@vu.nl. Dit geldt als je 
aanmelding voor de stagebeurs.  

De email heeft als bijlagen je Grant Agreement en je Learning Agreement. Deze zijn te vinden op 
VUnet: Serviceplein > Studeren in het buitenland > Beurzen > Stage in Europa 

De Grant Agreement is door jou zelf ingevuld. De Learning Agreement is gezamenlijk door jou, je VU-
begeleider en je buitenlandse begeleider ingevuld en ondertekend.  

2. Registreer vervolgens je stage in VUnet via de knop Studie/Stage in het buitenland op je homepage. 
Na registratie kun je hier ook je Erasmus+ stagebeurs aanvragen. 

Selectie 

Er is een beperkt budget beschikbaar voor de Erasmusbeurs en het VU International Office kan niet 
altijd alle studenten een beurs aanbieden. Het IO beoordeelt de beursaanvragen op basis van de 
volgorde van ontvangst. Je wordt per e-mail geïnformeerd. Het is niet mogelijk om tegen een beslissing 
in beroep te gaan. 

Toekenning 

Na je aanmelding, hoor je van het VU International Office per email of je een beurs kan krijgen. Als dat 
het geval is, krijg je in de maand voorafgaand aan je stage de door het VU International Office getekend 
Grant Agreement. Hierop staat aangegeven voor hoeveel dagen je beurs ontvangt en wat het totale 
beursbedrag wordt. Je tekent vervolgens zelf de Grant Agreement.  

mailto:erasmus@vu.nl
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Zodra je de ondertekende Grant Agreement en Learning Agreement in VUnet hebt geüpload (via de 
knop Studie/Stage in het buitenland op je homepage) en de taaltoets hebt gemaakt, stuur je een email 
naar erasmus@vu.nl om aan te geven dat je deze stappen hebt gezet.  

Als alles in orde is, ontvang je een automatische email dat je beurs is goedgekeurd. De eerste 
beursbetaling van 70% wordt hierna overgemaakt.   

Taaltoetsen 

Om de beurs te kunnen ontvangen moet je deelnemen aan de Erasmus+ Online Language Support 
(OLS). Hierbij maak je twee taaltoetsen – voor vertrek en na terugkomst - die je taalvaardigheden voor 
en na de stage meten. Je krijgt automatisch uitnodigingen op het emailadres dat je hebt opgegeven op 
de Grant Agreement.   

De resultaten van de toets worden alleen naar het VU International Office gestuurd en niet naar de 
organisatie waar je stage loopt. Het resultaat is niet van invloed op het ontvangen van de beurs.  

Je kunt kiezen of je de tests doet in de werktaal van de organisatie waar je stage loopt of in de 
nationale taal van het land waar je voor je stage verblijft.   

Als je laag hebt gescoord op de toets (B1 of lager, zie voor de niveaus) ontvang je automatisch 
informatie over de online taalcursus die je tijdens je stage kunt volgen. Als je het ook leuk vindt om de 
taalcursus te doen bij een hogere score, kun je dat op je Grant Agreement aangeven.  

Uitzondering: Als je moedertaalspreker bent in de werktaal van je stage-organisatie, hoef je geen 
taaltests te doen. Dit vermeld je op je Grant Agreement en op je Learning Agreement (onder Language 
competence of the trainee).  Als je de nationale taal afwijkt van de werktaal, kun je er voor kiezen om 
toch een test te doen in de nationale taal. In dat geval kun je vervolgens een online taalcursus doen in 
die taal.  

Als je juist op het hoogste niveau C2 hebt gescoord, ben je vrijgesteld van de tweede taaltoets. 

Volg de link voor meer informatie over de onlinecursus. 

Verlenging van de stageperiode  
 
De stageperiode kan verlengd worden als: 

1. de verlenging tenminste een 1 maand voor afloop van de stage per email is aangevraagd en de VU 
hiervoor toestemming heeft gegeven; 

2. de gewijzigde einddatum in de Learning Agreement is opgenomen, in de sectie During the mobility; 

3. de verlenging direct aansluit op de oorspronkelijke einddatum; 

4. de totale duur van de stage niet meer dan 12 maanden wordt. 
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Wijzingen in de inhoud van de stage of de begeleiders 
 
Als er grote wijzigingen zijn in de inhoud van je stage, moet je die zo snel mogelijk laten goedkeuren. 
Stuur daarvoor de ingevulde pagina 4 (During the mobility) van je Learning Agreement naar 
erasmus@vu.nl.  

Ook een wijziging van begeleider aan de VU of bij je stage-organisatie moet je op die manier 
doorgeven.  

Verzekeringen 
 
De VU heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die door stagairs veroorzaakte schade op de 
werkplek dekt (m.u.v. stages van medische aard). Andere verzekeringen voor je stage  moet je zelf 
regelen. Neem hiervoor contact met je verzekeringsmaatschappij en zorgverzekeraar. Meer informatie 
vind je op de factsheet verzekeringen.  

Tip: vraag een ov-vergoeding aan 
 
Als je voor je opleiding naar het buitenland gaat zoals voor stage, kun je een ov-vergoeding aanvragen 
(ongeveer €95 per maand).  Je kunt het aanvraagformulier downloaden van de DUO-site en laten 
tekenen door de Studentenbalie in het hoofdgebouw.  

NB De ov-vergoeding gaat op zijn vroegst in vanaf een maand na aanvraag.  

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

1. Vraag je buitenlandse begeleider het Traineeship Certificate in te vullen en te ondertekenen. Dit is 
het tweede deel van de Learning Agreement (After mobility). De data die hier worden ingevuld zijn 
bepalend voor je definitieve beurshoogte. Zij mogen enkele dagen afwijken van de oorspronkelijk 
geplande data, zoals je die op je Grant Agreement hebt vermeld. 

2. Upload het getekende Traineeship Certificate in VUnet via de knop Studie/Stage in het buitenland 
op je homepage.  

3. Maak de tweede online taaltoets. 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.  
Let op: als je voor de eerste taaltoets het hoogste niveau C2 hebt gescoord of als de werktaal van je 
stageplek je moedertaal is, hoef je geen tweede taaltoets te doen.  

4. 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. 

5. 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.  

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

mailto:erasmus@vu.nl
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Meer informatie 

Als je verdere vragen hebt, kun je die aan Job Mulder (erasmus@vu.nl), beheerder van de 
Erasmus+stagebeurs.  

mailto:erasmus@vu.nl
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