
 
 

Beleidsplan 2018-2019 
 
De Stichting Fulbright Commission the Netherlands richt zich in de periode 2018-
2019 op het realiseren van de volgende hoofddoelstellingen: de uitvoering van het 
Fulbright beurzenprogramma en het bevorderen van studeren in de Verenigde 
Staten. 
 
Fulbright beurzenprogramma 
 
Beurzenaanbod 
Het volgende overzicht omvat het aantal en de typen beurzen waarvoor in het 
studiejaar 2018-2019 zal worden geworven en worden uitgekeerd in het 
daaropvolgende jaar: 
- 8 beurzen voor Nederlandse studenten die een Master- of PhD programma in de VS 
gaan volgen, dan wel op graduate niveau onderzoek gaan doen. 
- 9 beurzen voor Nederlandse promovendi die in de VS een deel van hun 
dissertatieonderzoek zullen doen. 
- 2 beurzen voor wetenschappers die in de VS gedurende één semester onderwijs 
gaan geven, al dan niet in combinatie met onderzoek. 
- 19 beurzen voor Amerikaanse studenten die in Nederland een Masterprogramma 
zullen volgen, dan wel onderzoek op graduate-niveau zullen doen. 
- 4 beurzen voor Amerikaanse wetenschappers die in Nederland onderwijs gaan 
geven al dan niet in combinatie met onderzoek. 
In totaal zijn 42 beurzen in het kader van het Fulbright beurzenprogramma 
beschikbaar.  
 
Het totale bedrag beschikbaar voor Nederlandse en Amerikaanse Fulbright-beurzen 
voor het jaar 2018-2019 op ruim € 735.000. Een belangrijk aspect van de toekenning 
van een Fulbright-beurs is het zogenaamde leveraging effect. Dit betekent dat 
Fulbright bursalen extra fondsen ontvangen van andere partijen als direct gevolg van 
de toekenning van een Fulbright beurs, zoals van gastinstellingen in de VS en 
particuliere fondsen in Nederland en in de VS. De Ivy Circle dragen ook een steentje 
bij door het beschikbaar stellen van extra bedragen. 
 
 
 
 
Fulbright Distinguished Awards in Teaching 
 
Dit programma is bedoeld voor ervaren Amerikaanse docenten die gedurende een 
periode van drie tot zes maanden les zullen geven en onderzoek zullen doen aan een 
Nederlandse universiteit. Dit jaar zullen er vier distinguished teachers naar 
Nederland afreizen.  



 
Fulbright English Teaching Assistant Program (ETA) 
 
Het ETA-programma werd 2017-2018 voor de eerste keer uitgevoerd. Dit jaar zullen 
veertien recent afgestudeerden Amerikanen op Nederlandse onderwijsinstellingen 
te werk gaan als onderwijsassistenten bij Engelse les voor ongeveer 20-24 per week. 
Het takenpakket van een ETA bestaat uit: lesgeven, ondersteunende taken, 
administratief werk en overleg met collega’s en leerlingen. Daarnaast zullen zij 
werken aan een individueel onderzoeksopdracht, begeleid door de Hogeschool van 
Amsterdam. Het totale bedrag beschikbaar voor ETA Fulbright-beurzen voor het jaar 
2018-2019 op ruim € 206.250. 
 
KHMW Eizenga Beurzenprogramma 
 
In het programmajaar 2018-2019 zal de Stichting Fulbright Commission the 
Netherlands namens de Koninklijke Maatschappij der Hollandse Wetenschappen 
(KHMW) een beurzenprogramma uitvoeren. Het geld van deze beurzen is afkomstig 
uit de nalatenschap van Prof. dr. Wietze Eizenga en zijn bedoeld voor Nederlandse 
recent afgestudeerden voor het volgen van graduate studies aan Amerikaanse 
universiteiten op het gebied van economie en/of business administration. Per jaar 
worden er 4 beurzen van $50.000 uitgereikt.  
 
Campus Scholarship Program 
 
Activiteiten 
Het Campus Scholarship Program maakt het voor Nederlandse vwo-schoolverlaters 
mogelijk om een jaar aan een goede Amerikaanse college te studeren. Deelnemers 
ontvangen een forse reductie van de kosten doordat de Stichting Fulbright 
Commission the Netherlands een beurs van een Amerikaanse college regelt. 
Daarnaast garandeert de Stichting Fulbright Commission the Netherlands minimaal 
één studiemogelijkheid binnen het opgegeven budget en begeleidt de stichting 
deelnemers tijdens het gehele traject: van aanmelding, selectie van universiteiten en 
verkrijgen van studiebeurzen tot bijeenkomsten ter voorbereiding op vertrek. De 
gemiddelde ‘beurs’ bedroeg in het studiejaar 2017-2018 ruim $18,975 per 
deelnemer.  
 
Het Campus Scholarship Program brengt voor de Stichting Fulbright Commission the 
Netherlands een totaal van zo’n € 68.000 aan kosten met zich mee. Een groot deel 
ervan wordt gedekt door de inkomsten uit de deelnemersbijdragen. Bij een 
voorzichtig geschat deelnemersaantal van 35 bedraagt de opbrengst uit 
deelnemersbijdragen ruim € 64.500. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven 
wordt gedekt uit de algemene reserve.  
 
Zomerprogramma 
 
Het US Department of State stelt elk jaar plaatsen beschikbaar voor Nederlandse 
studenten aan enkele thematische zomerprogramma’s aan Amerikaanse colleges op 



undergraduate niveau. In 2019 verwacht de Stichting Fulbright Commission the 
Netherlands vier kandidaten onder te brengen bij drie verschillende programma’s, te 
weten: Entrepreneurship and Economic Development, Youth, Education and Closing 
the Skills Gap, en Civic Engagement. De kosten van reis en verblijf en van alle 
activiteiten worden gedragen door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (U.S. Department of State). 
 
Informatie en advies 
 
Activiteiten 
Een belangrijke taak van de Stichting Fulbright Commission the Netherlands is het 
verstrekken van objectief advies over alle aspecten van het Amerikaanse onderwijs, 
met de nadruk op hoger onderwijs. Deze taak omvat de volgende werkzaamheden: 
organisatie van enkele tientallen informatiebijeenkomsten, deelname aan 
informatiebijeenkomsten van scholen en universiteiten, onderhoud van de website, 
beantwoorden van vragen per e-mail en telefoon, voeren van adviesgesprekken, 
onderhoud van het documentatiecentrum, schrijven van informatiebladen en geven 
van inlichtingen aan de media. De omvang van deze activiteiten is zodanig dat 
hiervoor ruim 15 vrijwilligers actief zijn die deelnemen aan bijeenkomsten, 
presentaties geven en als contactpersoon optreden. 
 
Public outreach en alumni-activiteiten 
 
Dit jaar richt de Stichting Fulbright Commission the Netherlands zich op public 
outreach. Een belangrijk onderdeel hiervan is het herzien van de 
communicatiestrategie. De huidige website zal worden vervangen, waardoor de 
boodschap van de Stichting Fulbright Commission the Netherlands duidelijker wordt 
uitgedragen naar haar publiek. Een ander middel om de public outreach te vergroten 
is het organiseren van verschillende evenementen, onder andere in samenwerking 
met het John Adams instituut, gericht op potentiële doelgroepen en alumni van de 
Stichting Fulbright Commission the Netherlands. Alumni zijn van groot belang en de 
Stichting Fulbright Commission the Netherlands hoopt dat activiteiten, zoals het 
Halloweenfeest in oktober, bij zullen dragen aan de naamsbekendheid van de 
Stichting Fulbright Commission the Netherlands. Daarop aansluitend, zal er dit jaar 
gekeken worden naar de mogelijkheden. 
 
Amsterdam, juli 2019   
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