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Beurzen Fonds Elisabeth en Amélie 
Thematisch reisbeurzenprogramma voor studenten uit 
ontwikkelingslanden rond het thema “Toegang tot 
water, beschermen en verbeteren van waterkwaliteit en 
waterbeheer in ontwikkelingslanden.” 
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1. Introductie 
 
Minstens een honderdtal studenten uit ontwikkelingslanden volgen in België een opleiding rond 

water op master- of bachelor na bachelor-niveau, al dan niet gefinancierd middels een beurs van 

de Belgische ontwikkelingssamenwerking (BTC, VLIR-UOS, ARES, …).  

Het Fonds Elisabeth & Amélie (FEA) wil deze studenten sensibiliseren voor het thema water, 

in de eerste plaats in het kader van hun opleiding, maar ook met de bedoeling dat deze 

studenten - na hun opleiding in België- zich verder inzetten voor dit thema in eigen land. Het 

Fonds wil de studenten in het kader van hun opleiding laten focussen op concrete uitdagingen 

in ontwikkelingslanden op het vlak van water om aldus de impact van de opleiding die ze 

volgen in België te helpen verhogen, zowel voor henzelf (hands-on ervaring) als voor de 

samenleving (impact on society). 

 

2. Wat is deze reisbeurs? 
 
Deze beurs bestaat uit een rechtstreekse financiële tegemoetkoming voor studenten die de 

kosten dekt van een verblijf in een ontwikkelingsland buiten Europa (OESO-DAC-landenlijst) 

in het kader van hun opleiding. Het verblijf in het zuiden moet een academische finaliteit 

hebben, in die zin dat het een erkend onderdeel moet vormen van de masterproef voor de 

universiteit in België. Het verblijf moet dus voorafgaandelijke goedgekeurd worden door de 

promotor.  

Het studieverblijf wordt verder in dit document “stage” genoemd. 

 

3. Voor wie? 
 
Deze beurs is uitsluitend gericht tot studenten die cumulatief aan de volgende criteria voldoen: 

- Studenten uit een ontwikkelingsland (OESO-DAC-landenlijst1, buiten Europa)   
- Die in BELGIË (Universiteit of Hoge School) een opleiding volgen op 

masterniveau, bachelor niveau, bachelor na bachelor niveau of master na 

masterniveau.  

 

 
1 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-

ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf  

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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4. Voor welk thema?  
 
Het voorwerp van studie (eindthesis) moet rechtstreeks betrekking hebben op het thema water 

(toegang tot water of waterbeheer) en passen in een geïntegreerde aanpak van een probleem, 

met technische en/of maatschappelijke aspecten. 

 

 

5. Waar, wanneer en hoe lang? 
 

5.1. Waar ? 
De student moet de stage uitvoeren in een ontwikkelingsland (OESO-DAC-landenlijst, 

buiten Europa). Dit kan zowel het herkomstland zijn van de student of een ander 

ontwikkelingsland. 

5.2. Wanneer ? 
De stage moet plaatsvinden in de loop van het academisch jaar 2021-2022, tussen december 

2021 en uiterlijk eind augustus 2022. 

5.3. Hoe lang ?  
De duur van de stage in het ontwikkelingsland kan variëren tussen 1 en 3 maanden. 

Het doel van de stage moet haalbaar zijn in de voorgestelde periode. 

 

6. Potentiële gevolgen van de COVID-19 pandemie 
Het is op dit moment moeilijk te voorspellen hoe de pandemie zich het komende jaar zal 
ontwikkelen. Als de pandemie verhindert dat de student kan reizen zoals gepland, zal de student 
het ontvangen bedrag, verminderd met de reeds gemaakte kosten, moeten terugbetalen. 

 

7. Welke kosten dekt deze beurs? 
 
De beurs van max. 5.000 EUR dekt de kosten die met het verblijf zijn verbonden, daarbij 

inbegrepen maar niet gelimiteerd tot: verplaatsingskosten (zoals vliegtuigtickets), verblijfskosten 

(zoals slaapplaats) en kosten voor aankoop/gebruik materiaal.  

Het Elisabeth en Amélie Fonds zal geen apparatuur voor algemene doeleinden financieren, 

zoals computers, camera's, dictafoons, enz. 

Specifiek voor de cursus benodigde apparatuur kan door het Fonds gefinancierd worden, zoals 

GPS, multiparametersondes, enz. 

De student dient, samen met zijn kandidatuur, een gedetailleerd budgetvoorstel in. 
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8.  Hoe stel ik mij kandidaat? 

8.1. Indienen van dossier  
Kandidaturen dienen te worden ingediend door de studenten zelf, mét het akkoord van hun 

promotor die de academische verantwoordelijkheid opneemt. 

8.2. Deadlines  
Aanvragen kunnen online worden ingediend ten laatste op 19/10/2021 middernacht, via de 

website van de Koning Boudewijnstichting  (www.kbs-frb.be). 

 

9. Selectie 
 
Een onafhankelijke jury zal de kandidaten selecteren. De selectie zal eind november 2021 

aangekondigd worden. Er zijn een tiental beurzen beschikbaar voor deze oproep. 

 

10. Evaluatie 
 
Fellows verbinden zich ertoe om een evaluatieverslag te bieden na hun opleiding volgens de 

criteria van de Koning Boudewijnstichting. 

 

11. Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 
 
De Koning Boudewijnstichting, die het Fonds Elisabeth & Amélie beheert, verzorgt het 

secretariaat van deze oproep.  

Contact: Edith Verstraeten | T +32 2 549 03 72 | verstraeten.e@mandate.kbs-frb.be 
www.kbs-frb.be 

 

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2015/20151014MGEABourses
mailto:verstraeten.e@mandate.kbs-frb.be
http://www.kbs-frb.be/

