
Studeren in 
het buitenland
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.



Geef je diploma een extra ster 
door een studieperiode in het 
buitenland!
Ontdek jezelf. Begin bij de wereld. Je grenzen verleggen, daarmee verleng je je studie 
niet, maar het geeft je diploma wel een extra dimensie en het bezorgt je een schat aan 
levenservaring. Je maakt immers kennis met een vreemde taal, een nieuwe cultuur, een 
ander onderwijs- of bedrijfssysteem. Onmisbare ervaringen voor een ingenieur van de 
toekomst! 

Werk een deel van je opleiding in het buitenland af, loop stage of teken in op een summer 
school. Dat kan zelfs tot een jaar na je afstuderen!

Waar naartoe: ontdek onze partners
De Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen heeft een netwerk van meer dan 100 
Europese partneruniversiteiten. Daarnaast zijn er heel wat docenten en onderzoekers met 
intensieve contacten buiten de EU. Je hebt dus de keuze uit heel wat bestemmingen voor 
een internationale uitwisseling!

Bekijk alle partners van onze faculteit op www.kuleuven.be/iia en ontdek alle mogelijke 
uitwisselingsbestemmingen via www.goglobal.kuleuven.cloud. Meer info over de mogelijkheden 
bij elke partner kun je verkrijgen via de internationale coördinator op jouw campus of via  
fet@kuleuven.be.



Wanneer naar
het buitenland?
Tijdens je bacheloropleiding
In de derde bachelorfase kun je een semester les 
volgen aan een Europese universiteit via het Erasmus+ 
uitwisselingsprogramma. De faculteit sloot maar liefst 100 
overeenkomsten af met Europese partneruniversiteiten.

Voorwaarden
• Je behaalde minimum 70 studiepunten.
• Je voldoet aan de vereisten van het mijlpalensysteem 

en kan je bachelordiploma behalen aan het einde van 
je buitenlandjaar.

Tijdens je masteropleiding
Tijdens je master kun je zowel opleidingsonderdelen 
als je masterproef(stage) afleggen aan een van onze 
partneruniversiteiten binnen en buiten Europa. 

Voor je stage kun je kiezen uit een wijd aanbod aan 
internationale bedrijven. Ook projecten in kader van 
ontwikkelingssamenwerking komen in aanmerking.

Voorwaarde
• Tijdens je buitenlandjaar kun je je masterdiploma 

behalen.

Tijdens en na de studie
Ook tijdens de zomervakantie kun je een (vrijwillige) stage 
opnemen in het buitenland. Dat kan in een internationaal 
bedrijf, maar regelmatig trekken studenten voor mooie 
projecten ook naar het Zuiden. Je kan kiezen uit projecten 
in maar liefst 31 landen.

Op zoek naar een kort verblijf? Dan vormen de internationale 
summerschools een interessante piste: intensieve 
cursussen rond innovatieve en hoogtechnologische 
onderwerpen aangeboden aan een internationale groep 
van studenten.

“Mijn Erasmus in Trollhättan, 
Zweden was een uitstekend 
compromis tussen studeren 

en genieten. Je komt 
in contact met zoveel 

verschillende nationaliteiten, 
culturen en gewoontes dat 

zowel je sociale als mentale  
vaardigheden verbeteren. 

Mijn terugreis was een 
roadtrip langs alle nieuwe 
vriend(inn)en die we leren 

kennen hebben uit Duitsland, 
Polen, Tsjechië, Slovakije, 

Italië, Frankrijk, etc. 
Eén ding staat vast: een 

avontuur wordt het zeker!”

Arne Terryn

“Een studieperiode in het 
buitenland - ik trok naar 

China - verrijkt je niet alleen 
op het gebied van kennis 

maar ook als mens.”

Jordy Beyen

“De buitenlandse reis 
naar Bremen was echt 
een topervaring! Grote 

bedrijven, cultuur en nieuwe 
technologieën: wat wil een 
ingenieur in opleiding nog 

meer?” 

Rob Heirmans

De studieperiode in het buitenland maakt deel uit van jouw curriculum en wordt 
volledig erkend door de faculteit. 



Beursmogelijkheden 

Om je buitenlandse studieperiode een financieel duwtje in de rug te geven, bestaat er 
een brede waaier aan beursmogelijkheden. Informeer je tijdig, want alle beurzen hebben 
specifieke toelatingscriteria en aanvraagprocedures!

Erasmus+ studiebeurzen EU en Wallonië
De Europese commissie reikt Erasmus-beurzen uit aan studenten van hoger-onderwijsinstellingen 
in de EU om een deel van hun studie af te werken in een ander EU-land. 

Erasmus Belgica-beurzen zijn beschikbaar voor wie het dichterbij in Wallonië zoekt.

Voordelen
• Je betaalt enkel inschrijvingsgeld aan KU Leuven, niet aan de gastinstelling.
• De studiepunten worden aan KU Leuven erkend via het ECTS-systeem.
• Je ontvangt na afloop je KU Leuven-diploma.
• Je bent verzekerd via de algemene KU Leuven studentenverzekering.
 
Voorwaarden voor studie
• Minimumduur: 2 maanden.
• Je neemt een aantal opleidingsonderdelen op aan een andere Europese 

onderwijsinstelling. Je ontvangt daarvoor een transcript.
 
Voorwaarden voor stage
• Minimumduur: 2 maanden.
• Je neemt het opleidingsonderdeel masterthesisonderzoek of stage op aan een bedrijf, 

onderzoeksinstelling of andere EU-instelling. Je ontvangt daarvoor een transcript. 
• Je kunt tijdens je studie of tot een jaar na je afstuderen op stage. Let op, je moet je wel altijd 

aanmelden tijdens je studie!

Stagebeurzen naar het Zuiden
Een zonneboiler installeren in Peru? Een school bouwen in Oeganda? Voor de Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen zijn er jaarlijks een tiental beurzen van 1000 euro voor 
stages in het Zuiden.

Voorwaarden
• Minimumduur: 6 weken. 
• Je project gaat door in een van de 31 geselecteerde landen in het Zuiden.
• Je stelt je kandidaat via KU Loket. De ranking bepaalt wie een van de beurzen krijgt.

Beurzen buiten Europa
Een waaier aan “mobility grants” buiten Europa wordt aangeboden, waarop je kan intekenen 
via een aparte online mobility tool. Deze beurzen zijn beperkt in aantal en aan te vragen door 
studenten met goede academische resultaten. 

Bespreek een uitwisseling buiten Europa ook altijd eerst met je opleiding en je campuscoördinator 
internationalisering.  



Meer info over studeren in het buitenland, beurzen en aanvraagprocedures vind je op:
www.iiw.kuleuven.be/studeren/buitenland
www.kuleuven.be/global/going-abroad

Aan de slag
Informeer jezelf!
Via de website van de faculteit, Toledo of de internationale coördinator van je campus 
vind je de nodige informatie over de mogelijkheden om in het buitenland te studeren en/ 
of stage te lopen. 

Tijdens de Go Global Week van de Groep Wetenschap & Technologie KU Leuven kun je 
tal van infosessies volgen. Daarna - in november en december - loopt een inforonde langs 
elke campus. Hou de kalender in de gaten voor de infosessie op jouw campus!

Registreren voor een buitenlandse uitwisseling
Alle internationale uitwisselingen - met of zonder beurs, binnen en buiten Europa - dienen 
op voorhand geregistreerd te worden. De procedure verschilt voor uitwisselingen binnen 
Europa en buiten Europa.

1. Ga naar iiw.kuleuven.be/studeren/buitenland voor praktische instructies en registreer je 
uitwisseling voor de jaarlijkse deadline van 1 maart. 

2. Een facultaire selectiecommissie beoordeelt jouw aanvraag.
3. Bij goedkeuring kun je een beursaanvraag voor één van de verschillende beursmogelijkheden 

opstarten.

Een goede voorbereiding is het halve werk!
 
Een uitwisseling voor studie of stage is geen last minute trip.  Start tijdig met de praktische 
voorbereiding. Ook je ‘interculturele competenties’ kun je best al wat bijschaven. 

Belangrijke tips: 

• Bespreek met de internationale coördinator 
van jouw campus tijdig de academische 
aspecten van je uitwisseling zoals je 
studieprogramma in het buitenland. 

• Check ruim op voorhand je paspoort- of 
visumvoorwaarden.

• Zorg dat je verzekerd bent.
• Besteed voldoende aandacht aan je 

huisvesting. 
• Een goede taalvoorbereiding is essentieel. 
• Trek je op stage naar het Zuiden of 

neem je deel aan een uitwisseling buiten 
Europa, dan ben je wellicht verplicht een 
voorbereidingstraject af te leggen rond 
veiligheid, gezondheid en interculturele 
competenties.



KU LEUVEN
FACULTEIT INDUSTRIËLE  

INGENIEURSWETENSCHAPPEN
W. de Croylaan 56 gebouw E bus 2203

3001 LEUVEN, BELGIË
www.iiw.kuleuven.be
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Campus Groep T Leuven
zhibin.sun@kuleuven.be
wim.polet@kuleuven.be

KU Leuven - Brugge
sofie.martien@kuleuven.be

KU Leuven - Gent
ilse.roelandt@kuleuven.be 
geert.delepeleer@kuleuven.be

Campus De Nayer
peter.arras@kuleuven.be

Campus Geel
peter.karsmakers@kuleuven.be 
patricia.vangenechten@kuleuven.be

Campus Diepenbeek
greet.raymaekers@kuleuven.be 
anne.jozefcak@kuleuven.be

Facultaire domeincoördinator 
internationalisering
hilde.lauwereys@kuleuven.be

Internationale coördinatoren

Meer info
Als student industrieel ingenieur naar het buitenland
www.iiw.kuleuven.be/studeren/buitenland

KU Leuven internationaal
www.kuleuven.be/global

Registratie
www.iiw.kuleuven.be/studeren/buitenland

Berichtgeving via Toledo 
www.toledo.kuleuven.be

Interessante links
Vlaams Erasmus+ agentschap
www.epos-vlaanderen.be

Europese jongerensite
www.europa.eu/youth/splash

Alle buitenlandplannen
www.jint.be

De paperassengids voor al je buitenlandplannen
www.kamiel.info


