Erasmus+ Aanvullende beurs
Erasmus+ heeft als doel om alle studenten die dit willen te ondersteunen bij het volgen van een deel
van hun studie of stage in het buitenland. Er zijn aanvullende beursmogelijkheden voor studenten met:



Economische omstandigheid;
Gezondheidsomstandigheid.

Studenten die voldoen aan de voorwaarden zullen een aanvullende beurs krijgen van €250 per maand
(of eenmalig een bedrag tussen €100 en €550 in geval van een korte-termijn mobiliteit van maximaal
30 dagen, hoogte hangt af van de reisafstand en duur van de mobiliteit).
De in te leveren documentatie is afhankelijk van de omstandigheid. Upload één van de volgende
documenten in jouw Mobility Online dossier:
Economische omstandigheid:
 Brief of bericht van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) waarop staat dat er een aanvullende beurs aan
je is toegekend. Zorg ervoor dat je BSN-nummer niet leesbaar is op de brief, i.v.m. privacy wetgeving.
 De hoogte van deze aanvullende beurs van DUO maakt niet uit. Als het maar meer is dan €0.
 Als je DUO studiefinanciering al gestopt is omdat je het maximale aantal jaren waarop je recht had op
studiefinanciering is bereikt kun je ook een brief uploaden van de periode dat je er nog recht op had.
 We zijn ons ervan bewust dat als je geen DUO studiefinanciering krijgt omdat je er geen recht op hebt,
dat je ook geen aanvullende beurs voor Erasmus+ kunt aanvragen. Fontys pleit ervoor dat Erasmus+
deze regels verruimd, maar tot op heden is dit helaas nog niet aan de orde.
Gezondheidsomstandigheid:
 Brief van een Fontys studentendecaan waarin bevestigd wordt dat er sprake is van een
gezondheidsomstandigheid. Je moet hiervoor naar de inloopspreekuren van de decanen gaan. Je kunt
de planning van de inloopspreekuren vinden op deze website. De studentendecaan gaat vertrouwelijk
om met je documenten en mag informatie over je gezondheidsomstandigheid niet delen met andere
Fontys medewerkers aangaande je Erasmus+ beurs.
 Je moet de studentendecaan een bewijs laten zien van je gezondheidsomstandigheid. Bijvoorbeeld een
brief van je arts, een document met daarop de officiële diagnose, een afschrift van je patiëntendossier
waarop staat dat er sprake van een gezondheidsomstandigheid is, een brief van een arts waarin deze
verklaard dat er een belemmerende gezondheidsomstandigheid (mentaal of fysiek) is.
 Het gaan om een beperking (mentaal, intellectueel, cognitief, beperking in leren, fysiek, zintuiglijk of
andere beperking) maar ook een chronische gezondheidsomstandigheid (diabetis, dyslexie, etc. etc.),
ernstige ziekte of psychiatrische omstandigheid. Er zijn vele situaties die van toepassing kunnen zijn.
Het is in alle gevallen nodig om een bewijs daarvan in dienen bij de studentendecaan (zie bovenstaand).

Als beide omstandigheden in jou geval van toepassing zijn is het slechts nodig om voor één van de
twee een bewijsstuk te uploaden.
Als het niet mogelijk is om de documenten in te leveren kun je afzien van de aanvullende beurs. In dat
geval kun je een document uploaden met daarin de tekst dat je afziet van de aanvullende beurs.
Daarna kunnen we verder in de procedure en kunnen we je reguliere Erasmus+ betaling verwerken.
In geval van twijfel of vragen, mail met studyabroad@fontys.nl Het Erasmus+ team helpt je graag.

