
 

 

 

Oproep Prins Filipfonds 
Interregionaal duaal leren: individuele ondersteuning 
  
Het Prins Filipfonds ondersteunt de contacten en uitwisselingen tussen jongeren uit de 
verschillende Gemeenschappen in België, onder andere via de oproep Scholen Switch en 
Scholen Switch Duaal waarbij klasgroepen mekaar ontmoeten over de taalgrens heen. 
 
Het Fonds wil ook de mobiliteit van individuele jongeren in de opleidingen duaal leren 
aanmoedigen en lanceert hiervoor een oproep.  Het gaat om het faciliteren en ondersteunen van 
initiatieven waarbij een student die een opleiding volgt in het systeem van duaal leren in 
één van de drie gemeenschappen, de mogelijkheid krijgt om praktijkervaring op te doen 
in een andere gemeenschap. Het Fonds geeft hiervoor een financieel duwtje in de rug. 
 
Concreet 
Studenten in de opleiding duaal leren (secundair, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs) die 
interesse hebben om een praktijkstage te volgen in een andere taalgemeenschap binnen België 
kunnen een aanvraag indienen om hiervoor financiële steun te ontvangen.  Deze toelage kan 
(onder andere) dienen voor vervoers- of verblijfsonkosten tijdens de stage.  
 
De aanvraag moet verplicht worden ingediend samen met de trajectbegeleider, organisatie, het 
opleidingscentrum of de school. Zij bepalen en kennen immers de specifieke modaliteiten die er 
bestaan voor een stageovereenkomst in de andere gemeenschap.  
 
Een aanvraag kan worden ingediend voor een student individueel, maar een organisatie, school 
of trajectbegeleider kan eveneens een gezamenlijk dossier indienen voor verschillende studenten 
binnen een bepaalde opleiding of sector.  
 
Er is geen beperking naar sector of beroep.  
 
De duur van de werkstage wordt door de stagebegeleiders zelf bepaald en kan variëren van twee 
weken tot verschillende maanden, naargelang de aard van de stage.  
 
Het budget wordt door de indieners zelf opgemaakt. Men kan zich baseren op de bedragen voor 
beurzen voor Erasmus uitwisselingen in de buurlanden. 
 
De aanvraag geldt voor stages in het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022. 
 
Organisaties, opleidingscentra of scholen kunnen aan het Fonds ook financiële ondersteuning 
vragen voor het opzetten van een (proef) project rond de interregionale mobiliteit van 
(individuele) studenten of voor de begeleiding van deze studenten.  
 
 
 



 

 

Criteria 
 
Gelieve rekening met volgende inhoudelijke criteria bij het indienen van een aanvraag. 
Voor de student zijn volgende doelstellingen belangrijk: 

• talenkennis verdiepen 

• kennis van andere cultuur/ gemeenschap 

• vakkennis verdiepen 

• vaardigheden verhogen (organisatie, planning, samenwerking, projectwerk…)  

Een project/ praktijkstage 

- houdt rekening met de situatie en leefwereld van de jongere zelf 

- wil het eigenaarschap van de student vergroten. De praktijkuitwisseling wordt samen 

met de jongere gekozen en vormgegeven.  

De omkadering en (pedagogische) begeleiding zijn belangrijk.  
 
Na afloop van de stage wordt een kort evaluatieverslag bezorgd aan het Fonds. 
 
Aanvragen kunnen worden verstuurd naar het Prins Filipfonds, tav Sarah Reyn 
reyn.s@mandate.kbs-frb.be 
T:  02 549 61 56 
Mob: 0471 89 32 00 
 
 
Voor uitwisselingen in groepsverband: Scholen Switch Duaal 
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