The Washington Center
Academiejaar 2019-2020

1.

Algemene omschrijving

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische
seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen (www.twc.edu). Het
Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die
gedurende één semester van het academiejaar 2019-2020 stage willen lopen bij internationale
organisaties of bedrijven in Washington. Het beursbedrag is € 9.000 per student. Voor studenten uit
ondervertegenwoordigde groepen is het beursbedrag € 12.000. Het financieringsprogramma wordt
beheerd en ondersteund door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad in samenwerking met
het Departement Onderwijs en Vorming. Meer informatie over The Washington Center vindt u in de
bijlage TWC Program Guide.
2.

Ontvankelijkheidscriteria



De student is ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool en heeft de status van
minimum tweede jaar bachelorstudent op het moment van indienen van de aanvraag.



Elke Vlaamse hogeschool of universiteit kan studenten uitsturen via dit programma.



Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de zendende hogeronderwijsinstelling en The
Washington Center.



Enkel studenten uit volgende studiegebieden komen in aanmerking voor dit beurzenprogramma:
Kunsten, Business en management, Wereldhandel, Informatietechnologie, Media en
communicatie, Internationale relaties, Rechten, Criminologie en Politieke wetenschappen.



De student heeft een Grade Point Average van minimum 3.0 op een schaal van 4.0
(equivalentietabel: http://www.foreigncredits.com/Resources/GPA-Calculator/Belgium)

3.

Modaliteiten



De subsidies worden toegekend voor besteding in het academiejaar 2019-2020.



De mobiliteit bedraagt 1 semester. De mobiliteit heeft plaats in het eerste semester (Fall 2019)
of het tweede semester (Spring 2020).



Elke instelling mag maximaal 6 studenten voordragen voor selectie op Vlaams niveau.



De mobiliteit heeft betrekking op stage. De student zoekt in overleg met The Washington Center
zelf actief mee naar een stageplaats. De stage dient gevalideerd te worden door de
thuisinstelling. Vooraleer het visum kan worden aangevraagd dient de stageplaats bepaald te
zijn.
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De hoogte van de mobiliteitsbeurs bedraagt €9.000. De studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen ontvangen een bijkomende toelage van €3.000 bovenop de
mobiliteitsbeurs. Hieronder worden begrepen:
Studenten die een Vlaamse studietoelage ontvangen, geconfirmeerd door AHOVOKS.
Studenten met een functiebeperking (erkend via het VAPH).
Werkstudenten in een werktraject. De student moet werknemer zijn of werkzoekende
waarbij de opleiding kadert in een door de arbeidsbemiddelingsdienst voorgesteld
traject naar werk. De student mag bovendien nog niet in het bezit zijn van een
masterdiploma of een tweede cyclusdiploma.
De gegevens opgenomen in de database van AHOVOKS worden aanzien als de correcte data.
Als referentiedatum geldt het moment van het indienen van de aanvraag, nl. 1 april 2019.
Voor dossiers die op deze datum nog in behandeling zijn wordt de finale beslissing van
AHOVOKS afgewacht. Indien een dossier laattijdig wordt goedgekeurd door AHOVOKS, dan
kan krijgt de student de extra toelage van €3.000 alsnog toegekend.

Oplijsting van de kosten verbonden aan een stage aan The Washington Center:
Algemene kosten:
Program fee: $7.998
Housing fee: $5.600
Application fee: $125
Bijkomende kosten:
The State Department J-1 visa SEVIS fee: $180 (zie: http://j1visa.state.gov/participants/howto-apply/eligibility-and-fees/)
The US Consulate J-1 visa application fee: $160
Estimated monthly health insurance with international short-term coverage: $50
Estimated weekly living expenses (metro, meals, extras): $200
Airfare


De student mag deze beurs niet cumuleren met een andere beurs van de Vlaamse overheid.



Na selectie ontvangt de student een Code of Conduct opgesteld door The Washington Center.



Na de mobiliteit rapporteert de student aan de VLUHR via een kort essay en bevraging.

4.

Aanvraag

Stap 1: De Vlaamse hogeronderwijsinstelling doet een eerste interne selectie van kandidaten.
Stap 2: Indien een student door zijn/haar hogeronderwijsinstelling geselecteerd is, dan start
zijn/haar hogeronderwijsinstelling de procedure voor het aanvragen van een TWC beurs door een
dossier aan te maken voor de kandidaat in the Mobility-Online tool.
Stap 3: De kandidaat ontvangt een automatische e-mail uit Mobility-Online tool met de melding dat
hij/zij voorgeselecteerd is voor een TWC beurs.
Stap 4: De kandidaat registreert zich in de Mobility-Online tool en vervolledigt zijn/haar dossier
voor de deadline.
Documenten die bij de aanvraag gevoegd worden:
Pasfoto
CV
Puntenlijst(en) van het huidige en de vorige academiejaren binnen de huidige opleiding
Motivatiebrief met zowel een persoonlijke als professionale motivatie voor een TWC stage
(maximum 2 A4 pagina’s)
Kopie van een internationaal paspoort of identiteitskaart
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Stap 5: De Vlaamse hogeronderwijsinstelling valideert en verzendt het vervolledigde dossier in de
Mobility-Online tool voor middernacht 1 april 2019 GMT+1. Dossiers die na middernacht 1 april 2019
GMT+1 verstuurd worden zijn niet ontvankelijk.
Stap 6: Indien de student wordt geselecteerd door de selectiecommissie, dan dient hij/zij bij The
Washington Center bijkomend in te dienen:
- Issues essay
- Two Letters of recommendation
- Certificate English language skills (of een attest opgesteld door de thuisinstelling)
5.

Selectie

Na de deadline van aanvraag doet een internationale selectiecommissie, in samenwerking met de
Departement Onderwijs & Vorming, een toekenning van de beurzen. De selectie is gebaseerd op de
volgende criteria:
- de kwaliteit van de motivatie van de kandidaat (op 30 punten);
- de reeds behaalde studieresultaten van de kandidaat (op 30 punten);
- de kwaliteit van het CV van de kandidaat (op 30 punten);
- het profiel van de kandidaat (persoonlijkheid, zin voor initiatief,…) (op 10 punten).
Minimum 25% van de beurzen wordt toegekend aan studenten uit ondervertegenwoordigde groepen.
Hieronder worden begrepen:
Studenten die een Vlaamse studietoelage ontvangen.
Studenten met een functiebeperking, erkend via het VAPH.
Werkstudenten in een werktraject. De student moet werknemer zijn of werkzoekende
waarbij de opleiding kadert in een door de arbeidsbemiddelingsdienst voorgesteld
traject naar werk. De student mag bovendien nog niet in het bezit zijn van een
masterdiploma of een tweede cyclusdiploma.
De gegevens opgenomen in de database van het Ministerie van Onderwijs en Vorming worden
aanzien als de correcte data.
Indien de norm van 25% niet wordt behaald, dan zal het aantal geselecteerde kandidaten moeten
aangepast worden.
6.

Timing









Lancering van de oproep: december 2018
Deadline voor indienen van de aanvraag: 1 april 2019
Selectie: april 2019
Bekendmaking van selectieresultaten: 6 mei 2019
Start van mobiliteit: augustus 2019 (Fall) of januari 2020 (Spring)
Uitbetaling beurs studenten Fall: juni 2019
Uitbetaling beurs studenten Spring: november 2019

Indien u verdere vragen heeft over het beurzenprogramma, dan kan u deze sturen naar:
jessica.martin@vluhr.be.
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