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Verdeelsleutel Erasmus+-bijdrage november 2018-2019 voor de opleidingen: MOH, Wellness & Toerisme 

(lange stages)  
De Erasmusbijdrage is geen recht maar een toelage door school geregeld en bedoeld voor de extra kosten die tijdens een buitenlandse stage worden gemaakt. De 

bijdrage is afhankelijk van de toegekende subsidie vanuit Europa/Brussel aan school. 

 Omschrijving 18 weken 20 weken 

A + Student krijgt huisvesting intern/maaltijden tijdens shift 
+ Student krijgt stagevergoeding  
+ Student krijgt uitwonenden beurs  
+ Student krijgt OV-vergoeding   
+  Student krijgt reiskosten vergoed  

Geen bijdrage Geen bijdrage 

B + Student krijgt huisvesting intern/maaltijden tijdens shift 
+ Student krijgt ruime stagevergoeding  
+ Student krijgt uitwonenden beurs  
+ Student krijgt OV-vergoeding   
 
- Student betaalt zelf reiskosten  

Alleen reiskostenvergoeding Alleen reiskostenvergoeding 

C + Student krijgt huisvesting intern/maaltijden tijdens shift 
+ Student krijgt uitwonenden beurs  
+ Student krijgt OV-vergoeding  
 
- Student krijgt geen/minimale stagevergoeding 
- Student betaalt zelf reiskosten 

€   650 €   800 

D + Student krijgt maaltijden tijdens shift 
+ Student krijgt stagevergoeding regulier 
+ Student krijgt uitwonenden beurs  
+ Student krijgt OV-vergoeding 
 
- Student betaalt zelf huisvesting 
- Student betaalt zelf reiskosten 

€   1100 € 1300 
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E + Student krijgt maaltijden tijdens shift 
+ Student krijgt lage/minimale  stagevergoeding 
+ Student krijgt uitwonenden beurs  
+ Student krijgt OV-vergoeding 
 
- Student betaalt zelf huisvesting 
- student betaalt zelf reiskosten  

€ 1500 € 1750 

F + Student krijgt uitwonenden beurs  
+ Student krijgt OV-vergoeding 
 
- Student betaalt zelf huisvesting 
- Student betaalt zelf maaltijden 
- Student betaalt zelf reiskosten 
- Student krijgt geen stagevergoeding 
 

€ 1750 € 2000 (max) 

G Uitzonderingen op bovenstaande regeling UITSLUITEND in 
onderling overleg met de stagecoördinator 
* Evt. kosten voor bemiddelingsbureau zijn hier nog niet in 
meegenomen. 
 

  

 Als onderwijsinstituut promoten wij internationale stages voor alle opleidingen van het Friesland College. De Erasmussubsidie 
die door het Nationaal Agentschap aan het Friesland College is toegekend, zal daarom over diverse opleidingen verdeeld 
worden. 

 

Wanneer de student nog minderjarig is en nog geen studiefinanciering ontvangt, ontvangt de student de volgende extra bijdrage: 

18- 10 weken 15 weken 20 weken 

 € 400 € 600 € 800 
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Verdeelsleutel Erasmus+ bijdrage november 2018-2019  Individuele stages  

De Erasmusbijdrage is geen recht maar een toelage door school geregeld en bedoeld voor de extra kosten die tijdens een buitenlandse stage worden gemaakt. De 

bijdrage is afhankelijk van de toegekende subsidie vanuit Europa/Brussel aan school. 

Afhankelijk van de ingediende begroting gelden de volgende tarieven: 

 Omschrijving 10 weken 15 weken 16-20 weken 

A Individueel:  
 
+ Student krijgt uitwonenden beurs 
+ Student krijgt OV-vergoeding 
+ Student krijgt een stagevergoeding 
+ Student krijgt huisvesting 
+ Student krijgt maaltijden 
+ Student krijgt reiskosten vergoed 

 
 
Geen bijdrage 

 
 
Geen bijdrage 

 
 
Geen bijdrage 

B + Student krijgt uitwonenden beurs  
+ Student krijgt OV-vergoeding  
+ Student krijgt huisvesting intern/maaltijden tijdens shift 
+ Student krijgt een stagevergoeding 
 
- Student betaalt zelf reiskosten 

Alleen 
reiskostenvergoeding 

Alleen 
reiskostenvergoeding 

Alleen 
reiskostenvergoeding 

C + Student krijgt uitwonenden beurs  
+ Student krijgt OV-vergoeding  
+ Student krijgt een stagevergoeding 
 
- Student betaalt zelf huisvesting 
- Student betaalt zelf maaltijden 
- Student betaalt zelf reiskosten 
 

1000 1500 Max 2000 

D + Student krijgt uitwonenden beurs  
+ Student krijgt OV-vergoeding 
 

1250 1600 Max 2000 
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- Student betaalt zelf huisvesting 
- Student betaalt zelf maaltijden 
- Student betaalt zelf reiskosten 
- Student krijgt geen stagevergoeding 
 
* Richtlijn is max. 125 per week tot max. € 2000 voor de 
hele verblijfsduur, op basis van ingediende begroting. 
 

 

Wanneer de student nog minderjarig is en nog geen studiefinanciering ontvangt, ontvangt de student de volgende extra bijdrage: 

18- 10 weken 15 weken 20 weken 

 € 400 € 600 € 800 

 

* Indien student een stagevergoeding ontvangt, wordt o.b.v. ingediende begroting en stageland beoordeeld welk bedrag wordt toegekend 

* Evt. kosten voor bemiddelingsbureau zijn hierin niet opgenomen en zijn voor de student zelf. 

 Groepsreis: 
 
huisvesting  + reiskosten/ 
maaltijden/zakgeld 
 
 
 
 
 
 
 
Richtlijn max  € 50  per week 
Altijd in overleg, o.b.v. begroting 
vooraf 

 
 
Werkelijke 
kosten afh. 
van max. 
toegestaan 
subsidiebedrag 
en altijd in 
overleg 
 

 
 
Werkelijke 
kosten afh. 
van max. 
toegestaan 
subsidiebedrag 
en altijd in 
overleg 
 
 

 
 
i.o. 

 
 
i.o. 

 
 
i.o. 
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