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Samen werken aan  
betere kwaliteit

Academisch jaar 2014/2015 is 
voor ons nu al een bijzonder jaar. 
Niet alleen hebben we een nieuw 
NFP/MSP- en NICHE-programma 
ontwikkeld, we zijn ook gefuseerd 
met het (voormalig) Europees Plat-
form. Spannende tijden dus. Naar 
aanleiding van de hernieuwde 
uitgangspunten van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken hebben 
we nieuwe procedures en regel-
geving ontwikkeld voor het beurs-
systeem. Afgelopen november 
de eerste deadline, nu de eerste 
voorzichtige resultaten. De opge-
stelde criteria - zoals: minstens de 
helft van de kandidaten komt uit 
Sub Sahara Afrika en het beleid-
sterrein voedselzekerheid beslaat 
35% - zijn behaald. Daar zijn we 

heel blij mee.
Andere kant van de medaille is  
dat er een verschuiving bij onder-
wijsinstellingen heeft plaatsge-
vonden in aantal kandidaten. De 
Universiteit Wageningen trekt dit 
jaar veel kandidaten, mede van-
wege het thema voedsel zekerheid. 
Managementopleidingen ontvan-
gen er minder. Dit jaar gebruiken 
we om te evalueren en dieper op 
de materie in te gaan. Samenwer-
ken en innoveren staan daarbij 
centraal. Waarom niet een MBA 
die managers in de landbouw 
opleidt? Of als hogeschool meer 
focussen op nieuwe doelgroepen? 
Belangrijke vraag: hoe kunnen we 
sámen met de onderwijsinstellin-
gen de kwaliteit verbeteren? 

Ook wij verkennen nieuwe terrei-
nen. Sinds 1 januari 2015 zijn wij 
gefuseerd met het (voormalig)  
Europees Platform. Een nieuwe 
fase waarin we onze kennis en 
dienstverlening uitbreiden met die 
van de internationalisering in het 
primair en voortgezet onderwijs. 
Zo gaan wij ons nu ook bezig-
houden met het stimuleren van 
tweetalig onderwijs. 
Vandaag blikken we terug, om 
daarna met volle kracht vooruit  
te gaan. Ik wens iedereen een 
succesvol, inspirerend en innova-
tief 2015!

Chris Bergholtz
Nuffic, Head of Scholarships & 
Subsidies Department

96  deel nemers

4 
sprekers

3 

65 
kopjes koffie

muzikanten
250  warme 

hapjes

32 WelcomeFacts of the day

COLOFON 
Fellowship Revisited is 
een eenmalige uitgave 
van EP-Nuffic,  
Department Scholarships 
& Subsidies.

Het team van Magazine on the Spot:
Redactie 
Karlijn Broekhuizen en  
Robin Ouwerkerk
Eindredactie
Eric Went
Vormgeving 
Nanda Alderliefste

Fotografie 
Edwin Weers
Infographic 
Loek Weijts 

www.magazine-on-the-spot.nl

http://www.magazine-on-the-spot.nl


“De NSF/MSP deadline van 
november was de eerste die 
volledig via Atlas verliep. We 
kunnen constateren dat het 
systeem redelijk goed func-
tioneert en dat u het prettig 
vindt om mee te werken. Er 
ligt een lijst met voorstellen 
tot verbetering van Atlas. 
Blijft u vooral uw opmerkin-
gen delen.”

Klik hier voor de trailer met resultaten van de NFP- 
en NICHE-programma’s voor ontwikkelingslanden.

“In 2014 hebben we tijdens 
die transitie te weinig  
contact gehad met de  
instellingen. Met u dus.  
We hebben u daar te laat 
bij betrokken. We zullen de 
communicatie verbeteren, 
onder meer via nieuwsbrie-
ven en door informatie op 
de website aan te passen.”

“NFP is in transitie van 
een programma met lan-

ge doorlooptijden met 
veel papier naar transpa-
rant, digitaal en flexibel. 

Dat past meer bij deze tijd 
en bij de diversiteit van de 

instellingen.”

“Kijk ik als relatieve 
buitenstaander naar 

NFP/MSP, dan  
zie ik een mooi  

programma, met 
nobele doelen.”

“Ons doel is dit 
programma meer 
in gezamenlijk-

heid, dus met de 
instellingen, uit te 

voeren.”

Vanessa Lambrecht, interim teamcoördinator NFP/MSP

Programma in transitie
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Atlas ondersteunt
subsidieaanvragen

Aanvraag
Kandidaten verwerken 
hun gegevens in een 
digitaal formulier direct 
in Atlas.
Gegevens zoals:
- motivatie
- cursuskeuze

1 Nominatie en 
Beoordeling
Nederlandse instellingen 
nomineren kandidaten op 
basis van academische 
kwaliteiten en achter-
grond.
De Nederlandse ambas-
sade in het land van de 
aanvrager checkt of de 
aanvraag aansluit bij de 
beleidsdoelstellingen 
voor het betreffende land.

2 Beste keus
Met een innovatief 
algoritme worden de
kandidaten geselec-
teerd die het beste
passen binnen de 
beleidsdoelstellingen
van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken.

3 Toekenning
Beursbeschikkingen 
worden aan instellingen  
gestuurd.

Instellingen sturen 
periodieke rapportages 
via Atlas over de voort-
gang van de kandidaat. 

4

Atlas Nu�c

Kandidaten uit de 
landenlijst (opgesteld 

door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken) 

kunnen een aanvraag 
indienen.

Aantal toekenningen

62168

37135

578
2115

MSP Short courses

NFP PhD

NFP Short courses

MSP Short courses

NFP PhD

NFP Short courses

Aantal aanvragen

‘ Vragen over Atlas?  
We staan klaar!’

Atlas ondersteunt
subsidieaanvragen

De eerste ervaringen met het systeem Atlas zijn 
overwegend positief: de vooraf opgestelde crite-
ria zijn behaald, het is gebruiksvriendelijk en het 
is winst dat alle betrokken partijen ermee kunnen 
werken. Tijdens de workshop op de voorlichtings-
bijeenkomst konden instellingen met hun vragen 
terecht bij de medewerkers van EP-Nuffic. ‘Kun 
je tussentijds wijzigingen aanbrengen in de status 
die je aan je kandidaat wilt toekennen? Wat is het 
belang van lock report en moet ik de korte cursus-
sen per maand of per dag aanvinken?’ De deel-
nemers kregen een bevredigend antwoord.

Voor al uw vragen staat het Atlas-team van 
EP-Nuffic voor u klaar. U kunt natuurlijk altijd  
mailen naar: nfp-fellowships@epnuffic.nl
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2 tips voor een  
maximaal resultaat

Mastermind

Uit de evaluatie van de aanvragen van november 2014 voor zowel 
MSP, NFP-PhD als Short Courses, blijkt dat de doelstellingen van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘perfect’ zijn gehaald. Toch 
is niet elke instelling even tevreden over het resultaat. Vooral bij het 
aanvragen van de beurzen valt wel wat te verbeteren. Zo bleek dat 
elf PhD-aanvragen zijn afgewezen omdat een stempel of handteke-
ning ontbrak of omdat de werkgeversverklaring niet in orde was. 
“Zonde”, zegt Lenneke Haket, die verantwoordelijk is voor het PhD- 
programma. “Ruime deadlines en zorgvuldigheid blijven cruciaal.”
Een andere tip komt van Charlene de Zoete, verantwoordelijk voor 
MSP-landen. “Maak gebruik van het maximum aantal beschikbare  
voordrachten.”

MEER INFORMATIE VOOR MSP-STUDENTEN VINDT U OP 
WWW.STUDYINHOLLAND.NL/MENA 

Alles wat je wilt weten over de aanvragen van  
Masters. Vier vragen uitgelicht.
1. Waarop is het aantal nominaties gebaseerd?
Er is gekeken naar het aantal beurzen dat een instelling de 
afgelopen twee jaar heeft ontvangen.Let wel: een nominatie is 
niet automatisch ook een beurs.
2. Zijn ambassades strenger geworden?
Ambassades houden rekening met het bilaterale beleid van het 
land (country focus), maar mogen kandidaten niet puur afwijzen 
omdat iemand buiten het bilaterale beleid valt. Zij kunnen zo’n 
aanvraag wel minder hoog beoordelen.
3. Er zijn veel toekenningen bij voedselzekerheid. Waarom?
Cursussen op het gebied van voedselzekerheid zijn populair. 
Daarnaast heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bepaald 
dat ten minste 35% van het budget toegekend moet worden 
aan aanvragen op dit gebied. Nadat dat percenta-
ge is behaald, wordt er binnen het algoritme geen 
extra rekening meer gehouden met dit uitgangs-
punt. Echter, omdat er veel aanvragen voor binnen-
komen, is de kans relatief gezien groot dat er toch 
extra aanvragen op dit gebeid geselecteerd wor-
den. Daardoor valt het percentage hoger uit (52%), 
maar dit is nog altijd lager dan voorgaande jaren.
4. Wie selecteert de deelnemende landen?
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt de
landenlijst op.

5 vragen over de beurzen

OPFRISSEN EN 
BIJSPIJKEREN
Refresher Courses zijn bedoeld voor alumni van NFP, MSP 
of NICHE. Tailor-Made Trainingen (TMT) zijn groepstrainingen 
op maat om een hiaat in kennis op te vullen. Voor TMT zijn er 
twee soorten aanvragen. De joint proposal is een trainings-
aanvraag van een buitenlandse organisatie en Nederlandse 
onderwijsinstelling samen. Dat verzoek loopt via de ambas-
sade. Bij een proposal gaat het om een trainingsaanvraag 
uit het buitenland, waarvoor Nuffic een tender uitschrijft. De 
eerstvolgende deadline voor TMT is 1 April 2015. Refresher 
Courses (volgende deadline: 1 februari 2015) zijn, naast op 
maat gemaakte trainingen, ook groepstrainingen. Om hier de 
kans op toekenning te vergroten, moet de beoogde opfris-
cursus in Sub Sahara Afrika plaatsvinden en/of een duide-
lijke inhoudelijke rol van de zuidelijke partner bevatten. De 
gendercomponent telt eveneens extra mee in de beoordeling 
van een aanvraag. Eenmalig wordt bij de aanvraag een bijla-
ge toegestaan, omdat het formulier te weinig ruimte biedt.

Financiële verantwoording en rapportage: hoe zit dat 
eigenlijk? Arnoud Legerstee, financieel adviseur NPT/NFP 
geeft antwoord.
1. Wat is het ‘Uniform Subsidiekader’? 
Dat is het juridisch kader voor alle subsidies van de over-
heid: zo min mogelijk administratieve lasten, sturing op  
prestaties en hoofdlijnen, vertrouwen en risicoacceptatie.
2. Hoe voert EP-Nuffic dat subsidiekader uit? 
We rekenen af op geleverde prestatie en berekenen een 
bedrag per prestatie-eenheid. Verder gaan we uit van 
standaard bedragen, onafhankelijk van werkelijk gemaakte 
kosten. 
3. En hoe zit het dan met de rapportage?
We kijken vooral naar Q, het aantal maanden dat de bursaal 
gestudeerd heeft. Daarbij kijken we niet meer naar de wer-
kelijke kosten. Alleen bij bedragen boven de 125.000 euro is 
een Assurance Rapport van een accountant nodig. 
4. Hebben we als instelling een meldplicht?
Jazeker, bijvoorbeeld als de bursaal zich terugtrekt, deze een 
periode buiten Nederland verblijft of als er wijzigingen zijn in 
de start- en einddatum. Dit moet in Atlas gemeld worden.
5. Wanneer moeten we dit in Atlas melden? 
Direct!
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HOLLAND ALUMNI NETWORK
In 2007 lanceerde de Nuffic het Holland Alumni
network (HAn): een wereldwijd netwerk voor 
internationale alumni die in Nederland een on-
derwijsprogramma hebben voltooid. HAn biedt 
ook diensten en ondersteuning voor alumni-to-
be, Holland Alumniverenigingen en Nederlandse 
hogeronderwijsinstellingen, ambassades en  
andere relevante organisaties. Op dit moment 
telt het netwerk zo’n 47.000 leden. Via het 
HAn blijft de band tussen alumni en Nederland 
behouden en kunnen alumni worden ingezet 
als ambassadeurs voor het Nederlands hoger 
onderwijs. Het netwerk is ook goed voor het 
uitwisselen van good practices. Naast de moge-
lijkheden die het HAn biedt voor internationale 
studenten en internationale alumni bieden de 
NFP speciale mogelijkheden voor studenten 
en alumni. Zo kunnen NFP-studenten kennis 
maken met het Nederlandse bedrijfsleven en 
kunnen alumni profiteren van bijvoorbeeld de 
NFP Refresher Courses. www.hollandalumni.nl 
of www.hollandalumni.nl/nfp

INTERNATIONAL DIMENSION ERASMUS+ 
Erasmus+ is het Europese programma voor 
uitwisseling in het onderwijs. Een deel van 
het programma wordt vanuit Brussel bestierd: 
Joint masters degrees, Capacity Building in 
Higher Education en Jean Monnet. Eén pro-
gramma heeft een specifieke envelop voor 
Nederland (de andere programma-budgetten 
worden met andere Europese landen gedeeld): 
Credit Mobility. Er is voor Nederland 4 miljoen 
euro beschikbaar voor 630 mobiliteiten. Daar-
bij gaat het om beurzen voor kandidaten uit 
een groot aantal landen die ook op de NFP-
lijst staan.
De subsidies zijn niet hoog en het aantal uit-
wisselingen is niet zo veel als binnen Europa, 
maar het kan wel een interessante optie zijn 
voor instellingen die in deze landen al contac-
ten of samenwerkingsverbanden hebben.
Voor meer informatie klik hier

Vanaf 20 januari 
Voorbereiding april deadline 
27 januari, 29 januari en 2 februari
NFP II adviesgesprekken 
1 februari
Deadline indienen voorstellen Refresher 
Courses 
3 februari 
Opening registratie kandidaten voor Master 
en NFP en MSP Short Courses (april dead-
line)
1 maart 
Uitslag selectie Refresher Course 
7 april
Deadline indienen aanvragen voor Masters 
en Short Courses voor instellingen
5 mei 
Deadline assessment voor kandidaten april 
deadline voor ambassades
12 mei 
Selectie bekend van april deadline
26 mei 
Instellingen ontvangen Grant Award voor 
Master en NFP en MSP Short Courses (april  
deadline)
4 augustus
Nieuwe deadline indienen aanvragen
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‘Planning nog belangrijker’ 
De meeste instellingen hebben vorig jaar voor het eerst met het nieuwe NFP/MSP  
programma gewerkt. Wat zijn hun ervaringen? Zes meningen.

ARNO HEINS, UNESCO IHE
“Deze dag is vooral goed om te 
zien wie achter het programma 
staat. De nieuwe procedure heeft 
voor mij geen verrassingen. Het 
is vooral zaak om veel ruimte te 
nemen bij de deadlines. Planning is 
nog belangrijker geworden.’”

RENÉ VAN DER ZWET, IHS
“IHS is voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de instroom van 
NFP-studenten. Bij de laatste ronde 
scoorden we heel laag. Deze dag 
was de eerste aanzet voor het 
adviesgesprek dat nog volgt. Algo-
ritme, dat is het woord waarmee ik 
naar huis ga.”

SHARON VAN BUUREN,  
RADIO NEDERLAND  
TRAINING CENTRUM (RNTC)
“We hebben de afgelopen periode 
voor het eerst met Atlas gewerkt 
en dat verliep prima. Enige kantte-
kening is dat je als kandidaat geen 
bevestiging krijgt, daar hebben we 
veel vragen over gekregen. Een tip? 
Een e-mail ter bevestiging!”

MARC VAN STEEKELEN-
BURG, UNIVERSITEIT VAN 
AMSTERDAM
“De afwijzing van kandidaten ligt 
niet bij ons. Mensen weten dus niet 
waarom ze zijn afgewezen, terwijl 
wij dat wel moeten communiceren 
naar de studenten. Het is onbe-
vredigend om dat niet goed uit te 
kunnen leggen.”

PAULA HAARHUIS,  
RADBOUD UNIVERSITEIT
“De procedure is zeker vereen-
voudigd. Ons pijnpunt is dat het 
NFP-programma niet zo lucratief 
is dat daar één persoon continu 
mee bezig is. Door instellingen een 
grotere rol te geven bestaat de kans 
dat zij op den duur afhaken.”

MADELON DE KLEER  
EN ERICA BOUWMAN (r), 
SUPPORT2HOLLAND
“We moeten zeggen dat het proces 
vlekkeloos is verlopen: we konden 
kandidaten goed vinden, de voor-
lichting van Nuffic was meer dan 
uitstekend. Ja, we waren aange-
naam verrast!”

Ten slotte: hartelijk dank voor uw aanwezigheid vandaag. We zijn heel benieuwd naar 
uw mening over deze bijeenkomst. Laat u het weten via deze evaluatielink? Bedankt!
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