Voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright programma
voor promovendi, hoogleraren en universitaire docenten
Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor promovendi die onderzoek willen doen en
wetenschappers die onderwijs willen geven, eventueel gecombineerd met onderzoek, in de
Verenigde Staten en daarvoor een beurs willen aanvragen bij het Fulbright
Beurzenprogramma. In het eerste deel wordt de opzet van dit programma beschreven. In
het tweede deel worden de algemene officiële voorwaarden vermeld. Deel drie beschrijft de
specifieke voorwaarden en beoordelingscriteria. In deel vier vindt u een korte beschrijving
van de aanvraag- en selectieprocedure.
I. Het Fulbright Beurzenprogramma
Het Fulbright Beurzenprogramma is een wereldwijd programma genoemd naar de
Amerikaanse Senator J. William Fulbright. Hij bedacht het programma in 1946 en zorgde
voor startkapitaal uit de opbrengst van de verkoop van oorlogsmateriaal. Op dit moment
nemen meer dan 160 landen deel aan het programma. Het doel is om wederzijds begrip te
bevorderen. De beurzen stellen burgers van de deelnemende landen in staat om in de
Verenigde Staten te studeren, onderzoek te doen of les te geven en omgekeerd kunnen
Amerikaanse studenten, wetenschappers en docenten ook beurzen hiervoor aanvragen voor
één van de deelnemende landen.
Nederland neemt sinds 1949 deel aan het Fulbright Beurzenprogramma. De uitvoering van
het programma is in Nederland in handen van een binationale commissie, Fulbright
Commission the Netherlands (voorheen Netherlands America Commission for Educational
Exchange). De Fulbright Commission ontvangt subsidie van de Nederlandse en Amerikaanse
overheid en sponsorgelden van stichtingen, bedrijven en (educatieve) instellingen.

In Nederland zijn beurzen beschikbaar voor drie categorieën: graduate studenten die voor
vertrek in ieder geval het Bachelordiploma hebben behaald, promovendi en wetenschappers
(hoogleraren, universitaire docenten). De beurzen voor studenten zijn bedoeld voor een
studie of onderzoek op graduate niveau aan een goede Amerikaanse universiteit.
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Nederlandse promovendi kunnen beurzen aanvragen voor een verblijf van drie tot zes
maanden in het kader van hun promotieonderzoek. Er zijn ongeveer negen beurzen
beschikbaar. Het beursbedrag is afhankelijk van het aantal maanden verblijf in de VS en
bedraagt $ 1.250 per maand.
De beurzen voor wetenschappers zijn bedoeld voor het geven van onderwijs, al dan niet in
combinatie met onderzoek, voor een periode van drie tot zes maanden. Er zijn twee beurzen
beschikbaar. Het beursbedrag voor een junior scholar (minder dan zes jaar ervaring na
promotie) is $ 9.000, en voor een senior scholar (meer dan zes jaar ervaring na promotie)
$ 13.000.
Voor het aanvragen van een beurs als graduate student is er een aparte handleiding
beschikbaar op onze website www.fulbright.nl. Deze voorwaarden zijn voor het aanvragen
van een beurs als promovendus of scholar.

De sluitingsdatum voor beurzen voor promovendi en scholars is
1 december 2021 om 12 uur ’s middags
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II. Officiële voorwaarden en criteria van het Fulbright programma - wetenschappers
Algemene voorwaarden
1.

Fulbright beurzen zijn bedoeld voor personen die de Nederlandse nationaliteit hebben.
Een aanvrager die de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of het
VK heeft, dient in dat land een beurs aan te vragen.

2.

Nederlanders die in een ander land van de Europese Unie of het VK verblijf houden,
kunnen (alleen) in Nederland een aanvraag indienen.

3.

Aanvragers met de Nederlandse en de Amerikaanse nationaliteit of een Amerikaanse
verblijfsvergunning (of deze voor vertrek zullen aanvragen) zijn uitgesloten van
deelname.

4. De kandidaat die 5 of meer jaar aaneengesloten buiten de Europese Unie of het VK heeft
verbleven in de zes jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum is uitgesloten van deelname.
5.

De kandidaat dient zelf zorg te dragen voor het tot stand komen van samenwerking met
een instelling voor hoger onderwijs of onderzoek in de Verenigde Staten. De beurs vervalt
indien geen bewijs kan worden overlegd dat de samenwerking tot stand is gekomen.

6. Het is niet mogelijk een toegekende beurs door te schuiven naar een volgend
academisch jaar. In dat geval dient opnieuw een aanvraag te worden gedaan en zal de
normale selectieprocedure worden gevolgd.
7. De beurzen worden gegeven voor verblijf van minimaal drie tot maximaal zes maanden,
beginnend na 1 september 2022 en voor 1 mei 2023.
8. Een Fulbright beurs wordt toegekend voor het onderwijs- of onderzoeksplan en bij de
gastinstelling zoals de kandidaat dat heeft ingediend bij de aanvraag. Bij aanmerkelijke
wijziging van dit plan kan het beursbedrag worden verlaagd of kan de toekenning
komen te vervallen.
9. Het Fulbright programma stelt aanvullende beurzen beschikbaar. Dat wil zeggen dat een
deel van de kosten door de bursaal zelf of door andere fondsen dient te worden gedekt.
Indien andere beursverstrekkende instanties substantiële bijdragen aan de uitvoering
van het onderwijs- of onderzoeksplan leveren, kan de Fulbright beurs worden verlaagd of
komen te vervallen.
10. De Fulbright Commission zal de inhoud van door deskundigen of deskundige
organisaties verstrekte pré-adviezen niet aan de kandidaat bekend maken.
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11. De beurzen worden in dollars uitgekeerd. De beurzen zijn bedoeld om de extra kosten
van een verblijf in de Verenigde Staten te dekken. De beurs is niet bedoeld voor de
bestrijding van directe onderzoekskosten zoals gebruik van apparatuur, materialen,
drukwerk, en dergelijke.
12. Het bestuur van de Fulbright Commission beslist over de toekenning van de beurzen,
mede rekening houdend met een goede verdeling van de beurzen over de verschillende
disciplines. Tegen besluiten van het bestuur is geen beroep of bezwaar mogelijk.
13. Het bestuur van de Fulbright Commission kan beslissen een hogere of lagere beurs toe
te kennen dan het standaardbedrag.
14. De ontvanger van een Fulbright programma wordt een DS2019-formulier verstrekt
waarmee een J-1 visum wordt aangevraagd, dat de verplichting bevat om na afronding
van het verblijf voor twee jaar terug te keren naar Nederland alvorens een werk- of
immigratievisum voor de Verenigde Staten te kunnen aanvragen. Handelen in strijd met
deze voorwaarde kan leiden tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de beurs.
Gedurende deze twee jaar is het niet mogelijk een visum te verkrijgen als tijdelijke
werknemer (H) of voor een intracompany transfer (L). Doel van deze regeling in
braindrain tegen te gaan. Bovendien komen Fulbright bursalen in die periode niet in
aanmerking voor de status van immigrant of permanent inwoner van de Verenigde
Staten. Ook is een tweede J-1 visum in sommige gevallen niet mogelijk voor een periode
van 12 of 24 maanden.
15. Een toegekende Fulbright beurs vervalt indien de aanvrager om welke reden dan ook
geen visum voor verblijf in de Verenigde Staten wordt verleend, dan wel bij aankomst de
toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd.
16. Aanvragen die per post of e-mail binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Hetzelfde geldt voor aanvragen die ná de sluitingsdatum worden ontvangen, of
aanvragen die niet compleet zijn.
17. De kandidaat die reeds in de Verenigde Staten verblijft/begonnen is aan het project
waarvoor een beurs wordt aangevraagd voor de aanvang van het academische jaar
waarvoor de beurs wordt aangevraagd is uitgesloten van deelname.
18. De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar niet voor langer dan drie maanden in de
Verenigde Staten verbleven voor het doen van onderzoek of het volgen of geven van
onderwijs, al dan niet met een Fulbright programma, als onderzoeker of promovendus.
19. Aanvragers zullen worden beoordeeld op basis van hun aanvraag, er zal niet worden
beoordeeld op afkomst, sekse, godsdienst, seksuele voorkeur, leeftijd, politieke
overtuiging en/of lichamelijke handicaps.
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20. Van aanvragers wordt verwacht dat zij Nederland tijdens hun verblijf in de VS op
adequate wijze vertegenwoordigen. Dit betekent dat zij goed beeld van Nederlandse
cultuur en samenleving kunnen geven en op die manier bijdragen aan een beter begrip
tussen Nederland en de VS.
21. De beurzen zijn niet bedoeld voor het bijwonen van conferenties, het bezoeken van
meerdere instellingen, of het doen van onderzoek waarbij sprake is van contact met
patiënten. Dit laatste betreft bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, onderzoek in de
volgende vakgebieden: geneeskunde, diergeneeskunde, psychologie, verpleegkunde en
fysiotherapie.
22. Een beurs kan worden ingetrokken, beëindigd of opgeschort. Redenen om een beurs in
te trekken of te beëindigen kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot): (1) het overtreden van
enige wet in de VS of in Nederland; (2) enige activiteit of handeling die als beledigend
voor de VS kan worden gezien; (3) het zich niet houden aan de gebruikelijke academische
of professionele eisen; (4) een geestelijke of fysieke toestand die normaal functioneren in
de weg staat; (5) verwerven van inkomsten waarvoor geen goedkeuring is gegeven; (6)
het niet in acht nemen van de voorwaarden en eisen van het Fulbright programma; (7)
het geven van een onjuiste voorstelling van zaken of het vermelden van feiten die niet
juist zijn in het aanvraagformulier of tijdens de selectieprocedure; (8) zich gedragen op
een wijze die het U.S. Department of State of het Fulbright Programma kan schaden; (9)
het schenden van de voorwaarden en eisen die de J. William Fulbright Foreign
Scholarship Board stelt.
23. De beurs kan worden opgeschort als de bursaal stopt met de activiteiten waarvoor de
beurs is toegekend tijdens de beursperiode, of wanneer de bursaal de VS meer dan twee
weken verlaat zonder de toestemming van de Fulbright Commission of een
partnerorganisatie.
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III. Specifieke voorwaarden
Specifieke voorwaarden voor aanvragen van beurzen door promovendi
1.

De beurzen zijn bestemd voor hen die een aanstelling als promovendus hebben aan een
Nederlandse of een universiteit in één van de EU-landen of het VK. Voor promovendi
geneeskunde geldt dat het artsexamen moet zijn afgelegd voor vertrek.

2.

Een beurs wordt toegekend om gedurende een periode van drie tot zes maanden een
deel van het promotie-onderzoek in de Verenigde Staten uit te voeren.

3.

De beurs bestaat uit een bedrag van maximaal $ 1.250 per maand, met een maximum
van $ 7.250 voor de gehele beursperiode.

4. De bursaal is tijdens zijn/haar verblijf in de Verenigde Staten (beperkt) verzekerd tegen
ziektekosten. Deze verzekering geldt niet voor eventuele meereizenden.
5.

De bursaal houdt de Fulbright Commission schriftelijk of per email op de hoogte van alle
belangrijke wijzigingen c.q. aanvullingen met betrekking tot het ingediende plan.

6. Een selectiegesprek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Specifieke voorwaarden voor aanvragen van beurzen door wetenschappers
1.

De beurzen zijn bestemd voor wetenschappers zoals hoogleraren, universitair
(hoofd)docenten of lectoren en zijn bedoeld voor het geven van onderwijs, eventueel
gecombineerd met het doen van onderzoek. Indien er voor een combinatie van
onderwijs en onderzoek een beurs wordt ingediend, dient de component onderwijs
minimaal 50% van de tijd te beslaan.

2.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen junior- en seniorwetenschappers.
Juniorwetenschappers hebben (na promotie) tenminste één jaar en ten hoogste zes jaar
relevante ervaring in hun vakgebied voor hun beoogde vertrekdatum.
Seniorwetenschappers hebben (na promotie) méér dan zes jaar relevante ervaring op
hun vakgebied voor de datum van vertrek. Zowel junior- als seniorwetenschappers zijn
werkzaam bij een Nederlandse universiteit of non-profit onderzoeksinstelling, of een
universiteit of non-profit onderzoeksinstelling in één van de EU-landen.

3.

De beurs bestaat uit een bedrag van $ 13.000 voor senior-wetenschappers en $ 9.000
voor junior-wetenschappers. Het bestuur van de Fulbright Commission kent de beurs toe
en stelt de hoogte ervan vast.

Version 4 November 2021

6

4. De bursaal is tijdens zijn/haar verblijf in de Verenigde Staten (beperkt) verzekerd tegen
ziektekosten. Deze verzekering geldt niet voor eventuele meereizenden.
5.

De beurs wordt verstrekt voor een verblijf van minimaal drie en maximaal zes maanden.

6. De bursaal houdt de Fulbright Commission schriftelijk op de hoogte van alle belangrijke
wijzigingen c.q. aanvullingen met betrekking tot het ingediende plan.

Beoordelingscriteria bij alle aanvragen
De voorkeur wordt gegeven aan kandidaten die:
●

Bewezen hebben op een hoog academisch niveau te kunnen presteren.

●

Niet eerder de kans gehad hebben om gedurende langere tijd de Verenigde Staten te
bezoeken voor onderzoeks- of onderwijsdoeleinden.

Wanneer het een beurs voor onderwijs betreft, wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
●

Het aantal jaren dat al onderwijs wordt gegeven.

●

De kwaliteit van de bijgevoegde syllabi.

●

De eventueel ontvangen prijzen voor het geven van onderwijs.

●

De reputatie van de Amerikaanse gastinstelling.

●

De inhoud van de referentie brieven en de aard van de referenten.

●

De vooruitzichten op toepassing van de verworven kennis en inzichten in Nederland na
terugkeer.

Wanneer het een beurs voor alleen onderzoek (promovendi) of een gecombineerde
onderwijs/onderzoeksbeurs (scholars) betreft, wordt het onderzoek beoordeeld op de
volgende aspecten:
●

De reputatie van de Amerikaanse instelling waar het onderzoek plaatsvindt.

●

Geschiktheid van de Amerikaanse instelling voor het doen van het betreffende
onderzoek.

●

Noodzaak tot het doen van onderzoek in de Verenigde Staten.

●

De wetenschappelijke kwaliteit en het vernieuwend karakter van het onderzoek.

●

De inhoud van de referentie brieven en de aard van de referenten.

●

De vooruitzichten op toepassing van de verworven kennis en inzichten in Nederland na
terugkeer.
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IV. Aanvraag- en selectieprocedure
1.

Na ontvangst van de online aanvraag zendt de Fulbright Commission een
ontvangstbevestiging (na de sluitingsdatum).

2.

Aanvragen van promovendi worden voor een pré-advies doorgezonden aan NWO, de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Aanvragen van
wetenschappers worden doorgezonden voor pré-advies aan de KNAW, de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Dit pré-advies is niet openbaar.

3.

Een door het bestuur van de Fulbright Commission ingestelde selectie-commissie doet
een voordracht aan het bestuur van de Fulbright Commission op basis van de
aanmelding en het pré-advies. Het bestuur van de Fulbright Commission beslist over de
toekenning en hoogte van de beurs.

4. De kandidaat ontvangt in mei de uitslag door middel van een brief of mail.
5.

De officiële uitreiking van de beurzen vindt plaats in de maand mei of juni.

Elk jaar sponsort Elsevier twee Fulbright beurzen voor promovendi. Elsevier heeft, net als
Fulbright, diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan. Daarom wil Elsevier graag deze
beurzen toekennen aan promovendi die onderzoek doen naar diversiteit, danwel vanuit hun
achtergrond bijdragen aan diversiteit in de breedste zin van het woord. Hier beschouwen we
alle aspecten van diversiteit, zoals gender, seksuele oriëntatie, ras, en etniciteit,
emigratieachtergrond etc. Dit betekent dat u zich bijvoorbeeld ook daartoe mag rekenen als
u de eerste generatie in uw familie bent die aan een universiteit studeert. Indien uw
aanvraag in deze categorie valt, komt u met voorrang voor deze beurs in aanmerking.
Indien u niet uw door uw onderzoeksonderwerp, maar door uw persoonlijke achtergrond in
aanmerking komt voor deze beurs, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar de
programmamanager, Linda Pietersen, via l.pietersen@fulbright.nl
Hoewel het geen onderdeel is van het aanvraagformulier, is een medische keuring op basis
van een door de Fulbright Commission verstrekt formulier verplicht alvorens een beurs kan
worden verstrekt. Deze hoeft echter pas plaats te vinden na toekenning van de beurs. Een
toegekende beurs vervalt indien uit de medische keuring blijkt dat de aanvrager ongeschikt
is om te reizen naar dan wel langdurig in de Verenigde Staten te verblijven. Mocht u de beurs
toegekend krijgen, dan is er na afloop van de beursperiode de mogelijkheid om activiteiten
bij te wonen van de Netherlands Fulbright Alumni Association.
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Indien u naar aanleiding van de voorwaarden of het aanvraagformulier vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de programmamanager, Linda Pietersen, via l.pietersen@fulbright.nl

De sluitingsdatum voor aanvragen is 1 december 2021, 12 uur ’s middags
Dit geldt voor alle onderdelen van het online aanvraagformulier, ook de referenties
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