Aanvraagprocedure Cultureel Verdragbeurzen
Beurzen aangeboden door een buitenlandse overheid.

Aanvraagprocedure
Als je in aanmerking wilt komen voor een CV-beurs, moet je eerst nagaan of er een beurs
beschikbaar is voor het land van je keuze. Kijk hiervoor op www.wilweg.nl/cv. Hier vind je ook
aanvraagformulieren en specifieke informatie per land.
Stuur je volledige aanvraagdossier, eventueel via het bureau buitenland of het International
Office van de onderwijsinstelling, naar Nuffic.

Benodigde documenten
Behalve de aanvraagformulieren moeten doorgaans de volgende stukken worden
bijgevoegd:
• curriculum vitae;
• gedetailleerd studieprogramma;
• correspondentie waaruit blijkt dat je welkom bent bij de instelling(en) waar je wilt gaan
studeren of onderzoek wilt verrichten;
• motivatie voor het land en het studie- en/of onderzoeksproject;
• kopieën van behaalde diploma’s en studieresultaten;
• vertaling van de getuigschriften;
• een of twee referenties van bij de studie in Nederland betrokken hoogleraren of docenten
(op officieel briefpapier en verzegeld);
• medische verklaring van goede gezondheid, afgegeven door een huisarts of keuringsarts;
• een of meer pasfoto’s;
• bewijs van taalvaardigheid;
• kopie paspoort
Soms dien je meerdere setjes van bovenstaande documenten aan te leveren. Voor sommige
landen is er ook een online aanmeldformulier.

Vertalingen
Alle stukken moeten in de officiële taal van het te bezoeken land of in het Engels worden
ingediend, tenzij anders aangegeven. Wanneer de stukken in de landstaal zijn opgesteld,
moet één exemplaar in het Nederlands of Engels worden bijgevoegd. Dit omdat de
beursaanvraag zowel in Nederland als in het ontvangende land beoordeeld moet worden.
De vertaling van de documenten hoeft niet door een beëdigd vertaler te zijn gemaakt (voor
Rusland is dit wel het geval).

Aanbevelingen voorbereiding
Nuffic raadt je aan om ruim van tevoren – ongeveer een jaar – te beginnen met de
voorbereiding van een beursaanvraag. Zo is het verstandig om, al voor het indienen van de
beursaanvraag, contact te leggen met de buitenlandse instelling waar je wilt gaan studeren
of onderzoek wilt gaan verrichten (voor de zomerbeurzen is dit niet nodig). Toelating tot de
instelling is namelijk een van de voorwaarden voor uiteindelijke toekenning van de beurs.
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Van tevoren kan ook overeenstemming worden bereikt over het studieprogramma of het
onderzoek. Bovendien kun je vast beginnen met het aanvragen van een visum en
vergunningen als je deze nodig hebt. Dit verschilt per land.

Deadline
Elk land heeft zijn eigen sluitingsdata. Specifieke informatie over de aanvraagprocedure en
sluitingsdata vind je via www.wilweg.nl/cv. Het door Nuffic ontvangen aanvraagdossier
wordt in eerste instantie beoordeeld op de volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•

de motivatie voor studie of onderzoek in het land van keuze;
de relevantie van de studie of het onderzoek;
de noodzaak van een verblijf in het buitenland;
de strekking van de aanbevelingen;
de inhoud van het studieprogramma;
de tot nu toe behaalde studieresultaten;
de mate van voorbereiding.

Hierna worden de kandidaten met elkaar vergeleken. Indien gewenst, wordt er een
rangorde van voorkeur opgesteld en een spreiding over de diverse disciplines aangebracht.
In sommige gevallen zullen er interviews met de kandidaten nodig zijn. De selectiecommissie
bestaat uit één of meerdere vertegenwoordigers van de ambassade van het betreffende
land. Daarnaast kan het voorkomen dat een onafhankelijke derde persoon of instelling bij de
selectie betrokken wordt. Over het algemeen zullen bij gelijke geschiktheid kandidaten die
niet eerder een beurs hebben ontvangen, voorrang krijgen.

Beslissing
Na de eerste selectie draagt Nuffic de kandidaten voor aan het desbetreffende land.
Aangezien het ontvangende land de beurzen verstrekt, zullen de buitenlandse autoriteiten
de definitieve beslissing over de beurstoekenning nemen. Het kan dus voorkomen dat men in
het ontvangende land besluit de voordracht van Nuffic niet te volgen. Nuffic vraagt de
buitenlandse overheid de toekenning van beurzen uiterlijk twee maanden voor aanvang van
de studie bekend te maken. De bekendmaking kan soms langer op zich laten wachten.
Bij sommige landen is het beursaanbod multilateraal. Dit houdt in dat het ontvangende land
de beste kandidaten selecteert uit de totale groep kandidaten van verschillende
participerende landen. In zulke gevallen wordt je aanvraag niet alleen met de Nederlandse
aanvragen vergeleken, maar ook met die uit andere verdragslanden.

Meer informatie
Meer informatie over de aanvraagprocedure, aanvullende of afwijkende voorwaarden of
het beursbedrag vind je onder het betreffende land.
Je kunt voor meer informatie ook mailen met cv@nuffic.nl.
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