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Veelgestelde vragen
Schumanstages bij het Europees Parlement

1. Mag ik een spontane sollicitatie indienen?

Nee, het Europees Parlement aanvaardt geen spontane sollicitaties. Het Europees Parlement
heeft tweemaal per jaar een sollicitatieperiode voor stages:
 in oktober, voor stages die beginnen in maart en eindigen in juli;

 in mei, voor stages die beginnen in oktober en eindigen in februari.

2. Welke kwalificaties heb ik nodig om te solliciteren voor een Schumanstage?

Je hebt een diploma van een universitaire opleiding van minstens drie jaar nodig. Je moet je
diploma minstens drie maanden vóór de eerste dag van je stage hebben behaald.

3. Ik heb een universitaire opleiding van minstens drie jaar voltooid, maar ik heb mijn
diploma nog niet ontvangen. Kan ik toch solliciteren?

Ja, maar als je wordt geselecteerd, moet je een officiële verklaring van je universiteit
voorleggen waaruit blijkt dat je je diploma minstens drie maanden vóór de eerste dag van je
stage hebt behaald.

4. Is er een leeftijdsgrens?

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om te solliciteren. Er is geen maximumleeftijd.

5. Ik ben geen burger van een van de lidstaten van de Europese Unie. Kan ik toch
solliciteren?

Ja. De bevoegde autoriteit kan een beperkt aantal stages aanbieden aan kandidaten van buiten
de Europese Unie. Als je wordt geselecteerd, moet je de vereiste visa, verblijfsvergunningen
en werkvergunningen aanvragen. Eventuele kosten die je maakt, worden niet vergoed.

6. Staat er een beperking op het aantal sollicitaties dat ik kan indienen?

Ja. Gedurende elke sollicitatieperiode kun je maximaal drie sollicitaties indienen.
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7. Als er meerdere identieke functies (plaats A, B, C enz.) binnen het stageaanbod zijn,
kan ik dan voor meer dan een van die functies solliciteren?

In sommige gevallen worden letters (A, B, C enz.) gebruikt om te verwijzen naar identieke
stageplaatsen die in de betrokken eenheden/diensten openstaan. Elk aanbod/elke letter komt
overeen met één stageplaats. Je kunt voor maximaal drie plaatsen solliciteren, binnen één of
verspreid over verschillende eenheden/diensten. Het is aan jou om te beslissen hoe je je eigen
sollicitaties wilt verdelen. Denk eraan dat je niet meer dan drie sollicitaties kunt indienen, ook
al gaat het om identieke functies.

8. Kan ik tegelijkertijd solliciteren voor een stage bij andere Europese instellingen?

Ja.

9. Ik heb al stage gelopen/ik heb al gewerkt bij een instelling van de Europese Unie.
Mag ik toch solliciteren voor een stage bij het Europees Parlement?

Als je een (al dan niet bezoldigde) stage hebt gevolgd bij een instelling, orgaan of agentschap
van de EU die meer dan twee opeenvolgende maanden heeft geduurd, kom je niet meer in
aanmerking voor een Schumanstage. Hetzelfde geldt als je meer dan twee opeenvolgende
maanden voor een van de organen hebt gewerkt die in de link hierboven vermeld staan.
Als je stage of werk echter minder dan of exact twee maanden heeft geduurd, kom je wel nog
in aanmerking voor een stage bij het Europees Parlement.

10. Kan ik mijn sollicitatie online corrigeren of aanpassen nadat ik ze heb ingediend?

Zodra de sollicitatie is ingediend, kun je die niet meer wijzigen. Je kunt ons wel vragen om je
account te verwijderen door een e-mail te sturen naar PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu. Je moet duidelijk het e-mailadres vermelden dat gekoppeld is
aan het account dat je wilt laten verwijderen. Zodra je de bevestiging hebt ontvangen dat je
account is verwijderd, kun je je opnieuw aanmelden en solliciteren voor maximaal drie
stageaanbiedingen.

11. Ik heb geen toegang tot mijn account. Wat moet ik doen?

Als je je wachtwoord bent vergeten, kun je dat herstellen door op “FORGOT YOUR
PASSWORD?” te klikken. Als je binnen een paar uur geen e-mail ontvangt met een link om
je wachtwoord opnieuw in te stellen, neem dan contact op met PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.
Lege accounts worden automatisch gearchiveerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een
kandidaat zich wel registreert, maar in de dagen erna geen sollicitaties indient.

12. In welke taal moet ik mijn sollicitatie (cv, motivatiebrief) schrijven?

Je kunt je sollicitatie in elke officiële taal van de EU indienen. Als je je kansen om geselecteerd
te worden wilt vergroten, schrijf je je cv echter het best in het Engels of het Frans. We raden je
aan om je motivatiebrief op te stellen in de taal van de stageplaats waarvoor je solliciteert.
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13. Wanneer moet ik mijn bewijsstukken opsturen?

Behalve als het anders in het stageaanbod staat aangegeven, hoef je bij het indienen van je
sollicitatie geen documenten toe te voegen die bewijzen dat je voor de stage in aanmerking
komt. Je moet deze documenten alleen indienen als je bij de voorselectie zit.

14. Heb ik tijdens de selectieprocedure een sollicitatiegesprek?

Het is mogelijk dat recruiters je bellen voor een kort telefoongesprek. Je kunt echter ook op de
shortlist worden geplaatst zonder een gesprek.

15. Welke bewijsstukken moet ik indienen en in welke taal?

Als je op de shortlist wordt geplaatst, vragen we je om:

 een kopie van je universitair diploma;
 een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart;
 een kopie van je strafregister, dat ten laatste zes maanden voor de begindatum van je

stage is afgegeven.

Deze documenten mogen in elke officiële taal van de EU zijn opgesteld. Aangezien het even
kan duren voordat je sommige van deze documenten ontvangt, raden we je aan ze bij de hand
te hebben voor het geval je op de shortlist wordt geplaatst.

16. Ik ben op de shortlist geplaatst. Betekent dit dat ik een stage bij het Parlement heb
gekregen?

Nee. Hoewel we voor elke stageplaats meerdere kandidaten voordragen, kunnen we die plaats
slechts aan één van deze kandidaten aanbieden. De geselecteerde kandidaat (van de kandidaten
op de shortlist) voor een specifieke plaats ontvangt het stageaanbod, op voorwaarde dat de
kandidaat door de toelatingscontrole is gekomen. Anders wordt de aanwerving voor de
stageplaats voortgezet met de andere sollicitanten. Als de kwalificaties en vaardigheden van de
kandidaten op de shortlist van hetzelfde niveau zijn, kan de bevoegde autoriteit criteria voor
geografisch en genderevenwicht toepassen om de kandidaat te selecteren aan wie de stage
wordt aangeboden.

17. Ik ben niet op de shortlist geplaatst of geselecteerd voor een stage bij de instelling.
Mag ik vragen waarom mijn sollicitatie niet is aanvaard?

Nee. Aangezien we een grote hoeveelheid sollicitaties ontvangen, kan de afdeling Aanwerving
stagiair(e)s de kandidaten niet meedelen waarom hun sollicitaties niet zijn aanvaard. De
afdeling Aanwerving stagiair(e)s kan de kandidaten ook niet meedelen waarom ze niet op de
shortlist zijn geplaatst en kan hun geen advies geven over hoe ze in de toekomst een betere
sollicitatie kunnen indienen.

18. Moet ik belasting betalen over mijn stagetoelage?

De maandelijkse toelage is niet onderworpen aan EU-belasting. Na afloop van je stage krijg je
een certificaat waarin staat hoeveel je hebt ontvangen. Het is jouw verantwoordelijkheid om
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bij de belastingautoriteiten van je eigen land na te gaan of je toelage aan belasting is
onderworpen.

19. Mag ik mijn studie tijdens de stage voortzetten?

Je mag je studie tijdens je stage voortzetten. Aangezien het echter om een voltijdse stage gaat,
mag je tijdens de werkuren geen lessen aan de universiteit volgen.

20. Ik heb een beperking. Zijn daar voordelen aan verbonden?

Stagiairs met een beperking die door het Europees Parlement wordt erkend, kunnen in
aanmerking komen voor redelijke voorzieningen en een aanvullende toelage van maximaal
50 % van de maandelijkse toelage, afhankelijk van de mate van beperking (beoordeling door
het Europees Parlement):
 In het geval van een beperking van minder dan 20 % wordt geen aanvullende bijdrage

toegekend.
 In het geval van een beperking van 20 % tot en met 49 % bedraagt de aanvullende

bijdrage 20 % van de maandelijkse toelage.
 In het geval van een beperking van 50 % of meer, bedraagt de aanvullende bijdrage

50 % van de maandelijkse toelage.

21. Ik heb een beperking waardoor ik niet in staat ben de vereiste documenten voor de
sollicitatieprocedures op te stellen. Wat kan ik doen?

Als je een beperking hebt waardoor je niet in staat bent de vereiste documenten voor de
sollicitatie- en/of selectieprocedures op te stellen, neem dan contact op met PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

22. Om deze stage te laten meetellen voor mijn studiepunten, vraagt mijn universiteit
een specifieke, ondertekende stageovereenkomst. Kan het Europees Parlement het
model dat de universiteit verstrekt, invullen en ondertekenen?

Het Europees Parlement vult geen overeenkomsten of formulieren van externe
onderwijsinstellingen of derden in en ondertekent deze niet. Als je universiteit deze
overeenkomst vraagt om je stage geldig te verklaren, kan het Europees Parlement een
stageovereenkomst afgeven met drie ondertekenaars: het Europees Parlement zelf, de stagiair
en de universiteit. Als je een toelatingsbrief hebt ontvangen en een dergelijk document nodig
hebt, kun je vóór de begindatum van je stage contact opnemen met Pers-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

Als je nog vragen hebt die niet onder dit document of de interne regels vallen, neem dan contact
met ons op via:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


