
Het Hubertus Fonds biedt financiële ondersteuning aan UHasselt studenten die financiële middelen

tekort komen om aan binnen- en buitenlandse waardevolle ervaringen deel te nemen die hun kennis,

talenten en competenties verder ontwikkelen (Lifelong Learning Skills).

A. Algemene informatie

Personalia

Naam

B.  Financieringsaanvraag

Tot welk van onderstaande categorie uit je studietraject behoort deze aanvraag?

Onderwijs  in het kader je UHasselt studies(vb. nationale stage)

Internationalisering in het kader van je UHasselt stage (vb. visum, vaccinaties, extra

beursbedrag, verplaatsingskosten,…)

Internationalisering in het kader van je UHasselt studie (vb. visum, vaccinaties, extra

beursbedrag, verplaatsingskosten,…)

Project in het kader van je UHasselt studies (vb. Enactus)

1 Financiering van het Hubertus Fonds kan gebruikt worden vanaf de tweede bachelor.

Financiering van het Hubertus Fonds kan uitsluitend  gebruikt worden voor een initiële Master.

Voornaam

Studentennummer 

Opleiding: Bachelor/Master1

Aanvraagformulier Hubertus Fonds

Wanneer vindt de activiteit plaats?



Geef een beknopte omschrijving waarvoor je financiering aanvraagt bij het Hubertus Fonds 

(locatie, organisator, programma, …)  (max. 500 tekens).

C. Motivatie

Motiveer hier je aanvraag.

Toon aan wat financiering van het fonds concreet mogelijk kan maken en wat de meerwaarde voor 
jou, je studie aan de UHasselt, je studiecarrière,… is.

Als je geen extra financiering zou ontvangen, welk effect heeft dat op je plannen, je studie,…
(max. 2.000 tekens).
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D. Financiering

Schets een kort financieel plan.

Ontvang je of heb je een of meerdere van de volgende financieringen aangevraagd?

Studietoelage Vlaamse Overheid

Tussenkomst in Studiekosten UHasselt

Erasmus-Beurs

Studielening Provincie Limburg

Andere:

Geef een gedetailleerde raming van de verwachte kosten? Hoe ga je de financiering gebruiken en

waarom heb je de middelen nodig om je geplande uitgaven te dekken (max. 1.500 tekens, mag in

bullet points)? 2

2 Bewijsstukken kunnen nadien eventueel opgevraagd worden (bewijs beursstudent, bewijs zelfstandig student,
bewijs werkstudent,…)

Naam student:

Datum: 

Digitale handtekening:
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https://www.uhasselt.be/nl/info-voor/studenten/begeleiding-en-ondersteuning-tijdens-je-studie/financiele-ondersteuning#anch-inschatting-studietoelage-vlaamse-overheid
https://www.uhasselt.be/nl/info-voor/studenten/begeleiding-en-ondersteuning-tijdens-je-studie/financiele-ondersteuning#anch-tussenkomst-in-studiekosten
https://www.uhasselt.be/nl/info-voor/studenten/naar-het-buitenland/studeren-in-het-buitenland#anch-a39-beurzen
https://www.limburg.be/Limburg/onderwijsinlimburg/Projecten/Lopende-projecten/Limburgse-studieleningen.html
lucp0858
Rectangle



Belangrijke informatie

Om in aanmerking te komen voor financiering, dien je de aanvraag volledig ingevuld en ondertekend

te bezorgen aan hubertusfonds@uhasselt.be. Neem hierbij onderstaande deadlines in acht.

⋅ 1 november, 17u

⋅ 1 april, 17u.

De selectiecommissie van het Hubertus Fonds beoordeelt op basis van de motivatie en financiële

situatie, de ingediende aanvragen. en kent de financiering toe. De selectiecommissie kan kandidaten

voor financiering extra toelichting vragen (via mail, via gesprek) en kan, indien nodig, extra

bewijsstukken opvragen.

Na toekenning van de middelen, vraagt de selectiecommissie een korte rapportering aan de

studenten. Indien het gaat om terugbetaling van effectieve kosten, worden de nodige bewijsstukken

van de uitgaven gevraagd. Gaat het om een extra beursbedrag, wordt een verslag opgevraagd.

Daarnaast worden aanwezigheid verwacht van de studenten op een terugkomdag, waarop de heer

Surinx ook aanwezig zal zijn.
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