
Aanmeldingsformulier Scholarship 2021

Let op:
Download dit formulier eerst en 
sla het formulier op je eigen computer op 
voordat je begint met invullen!



Aanmeldingsformulier Scholarship 2021
Nuffield Nederland is een agrarisch programma waarmee de Nederlandse landbouw 
investeert in ondernemerschap en potentieel toekomstige leiders. 

Download dit formulier, vul het in, print het uit en stuur een ondertekend formulier retour,  inclusief 
motivatie, CV en ondertekende voorwaarden voor 16 september 2020 naar info@nuffield.nl. 
Indien je geen bevestiging per mail krijgt dat je inschrijfformulier is binnen gekomen, bel met 06-42924931.
Als Corona-maatregelen het reizen ook in 2021 bemoeilijken, zal er gezamenlijk worden gekeken 
welk maatwerk nodig is om het scholarship te voltooien. 

1) Aanmelding

Naam:

Adres:

Telefoonnr.

E-mail:

Geboortedatum:

Burgelijke staat:

Aantal kinderen:

2) Motivatie
Let op: de antwoordvakken zijn (bewust) beperkt in het aantal te gebruiken woorden.

Omschrijf kort je bedrijf en jouw rol daarbinnen. 

*(indien van toepassing, graag ook naam van partner vermelden)

*(indien van toepassing, graag ook leeftijd van kinderen vermelden)



Ben je daarnaast betrokken in (maatschappelijke) activiteiten buiten jouw bedrijf?

Waarom meld je je aan voor een Nuffield scholarship?
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Als je wordt gekozen, hoe houd je thuis je bedrijf en activiteiten draaiende,  
terwijl je meerdere weken van huis bent? Indien van toepassing hoe staat je 
partner (zakenpartner danwel privé) tegenover je aanmelding?

Wat zijn je doelen en ambities voor je bedrijf  en  qua ondernemerschap en leiderschap, 
voor de komende 5-10 jaar. 
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Wat is je studieonderwerp of onderzoeksvraag waar je mee op reis wilt?
- Waarom deze keuze?

- Wat is de relevantie voor de agrarische sector hiervan?

- Welke problemen en kansen zie je hierbij?

Hoe ben je van plan de resultaten van de Nuffield ervaring en resultaten te delen? Welke kanalen en 
welk netwerk vanuit jouw sector en/of maatschappelijke betrokkenheid wil je daarbij inzetten? 
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Geef aan hoe je op de hoogte bent gesteld over het Nuffield programma.

(voetnoot: de selectiecommissie is ook geïnteresseerd in je betrokkenheid in activiteiten buiten jouw bedrijf  

en hecht waarde aan een duidelijke omschrijving van dit onderdeel)

3) CV

Stuur in je mail een CV (maximaal 2 pagina’s) mee. 

4) Ondertekening

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de voorwaarden (zie volgende pagina’s)

en zich hieraan te conformeren wanneer hij/ zij als scholar wordt geselecteerd.

Plaats: 

Datum: 

Naam: 

Ik ga akkoord:   (selecteer dit vakje bij akkoord) 

Ik ontvang graag de nieuwsbrief (selecteer dit vakje bij akkoord) 



1. Tussen de 25 en 45 jaar oud zijn en op zijn minst 5 jaar (mede)eigenaar zijn van een agrarisch
bedrijf. (Nuffield begrijpt dat er ook mensen zijn die buiten deze leeftijdscategorie vallen
maar die wel geschikt zouden zijn voor een scholarship. We moedigen ook hen aan om in te schrijven).

2. Inwoner zijn van Nederland.
3. Een succesvol ‘track record’ kunnen laten zien van hun activiteiten en hun bedrijf.
4. De intentie hebben om betrokken te zijn en blijven bij de primaire landbouw in Nederland.
5. Geen problemen hebben met het spreken en begrijpen van de Engelse taal.

Van een scholar wordt verwacht dat zij binnen 1,5 jaar na het verkrijgen van het scholarship hun resultaten inleveren. Dit in de vorm 
van een hoogwaardige Engelstalige samenvatting, een presentatie op een door Nuffield Nederland te bepalen evenement / locatie 
(jaarlijkse Nuffield bijeenkomst) én een oplevering van het product welke bestaat uit, maar niet gelimiteerd is tot: videoverslag, 
beeldboek, rapport of andere vorm van een product, afgestemd en akkoord bevonden door het bestuur van Nuffield Nederland. 
Van de scholar wordt verwacht dat er ook tijdens het scholarship actief wordt gecommuniceerd b.v. via social media. De scholar 
houdt ook de sponsor op de hoogte van de voortgang.  

Een scholar verblijft tijdens zijn scholarship minimaal 6 weken in het buitenland, waarvan tenminste 2 weken aaneengesloten. 
De scholar neemt deel aan het introductieprogramma dat door Nuffield Nederland in samenwerking met andere Europese Nuffield 
organisaties wordt georganiseerd. Daarnaast neemt de scholar deel aan  Contemporary Scholars Conference, dit is de internationale 
bijeenkomst waar alle (ca 80) internationale scholars van dat jaar voor een programma van een week bij elkaar komen.  Daarnaast zal 
de scholar actief meewerken aan de voorbereiding en aanwezig zijn in de we(k)ek(en) dat het Global Focus Program Nederland aan 
doet. Het Global Focus Program is een programma van een groep Nuffield scholars die 6 weken aaneengesloten reizen. We juichen 
het toe om als scholar zelf deel te nemen aan het Global Focus Program. Indien daartoe besloten wordt, zal de scholar naast 
deelname aan de GFP nog minimaal 3 weken in het buitenland moeten verblijven voor zijn individuele studie.    

Als Corona-maatregelen het reizen ook in 2021 bemoeilijken, zal er gezamenlijk worden gekeken welk maatwerk nodig is om het 
scholarship te voltooien. 

Waarde van het scholarship:
De waarde van het scholarship bedraagt € 7.500,-. Hiervan wordt € 5000,- uitbetaald na toekenning van het scholarschip en 
deelname aan de CSC. De kosten van de introductie en de CSC worden in vermindering gebracht op de € 5000,-. Het resterende 
bedrag van € 2.500,- wordt uitgekeerd wanneer het eindproduct is opgeleverd en akkoord is bevonden door Nuffield Nederland.

Algemene voorwaarden

• Een selectiecommissie zal de inschrijfformulieren beoordelen en een aantal kandidaten uitnodigen voor een gesprek, welke 
plaats zal vinden in september of oktober 2020.

• Na de gesprekken word je telefonisch op de hoogte gebracht van het al dan niet verkrijgen van het scholarship.
• De officiële bekendmaking van de scholarships aan het publiek en een scholarship briefing voor de scholars en hun partners, 

vindt plaats tijdens de najaarsbijeenkomst van Nuffield (in november 2020). Van de geselecteerde scholars en eventuele 
partners wordt verwacht dat zij hierbij aanwezig zijn.

• Als Nuffield scholar ben je aanwezig bij:
1. De Najaarsbijeenkomst 2020 (bekendmaking), 2021 (update) en 2022 (eindverslag).
2. De Contemporary Scholars Conference (voorl. Datum 8-16 maart 2021) in Norfolk/ London, Verenigd Koninkrijk 

Voorafgaand daaraan een aantal dagen ‘pre-CSC’ met een aantal Europese Nuffield scholars.
3. Een terugkomdag in sept. 2021 en 2022, voor verdere begeleiding.
4. Tijdens de week dat het Global Focus Program Nederland aandoet (vermoedelijk juni 2021), meerdere dagen aanwezig 

zijn tijdens het programma.
• Het scholarship start officieel met de CSC in maart. Het eindresultaat dient na 1,5 jaar te worden gepresenteerd op de 

Nuffield najaarsbijeenkomst en derhalve 2 weken voor de najaarsbijeenkomst te worden ingeleverd. Het niet aanleveren van 
het eindresultaat binnen 1,5 jaar, geeft Nuffield Nederland het recht om 50%  van het scholarship terug te vorderen.
In bijzondere gevallen zal in overleg naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Aanmeldingsformulier Scholarship 2021

5) Nuffield Nederland contractuele voorwaarden

Het Nuffield scholarship is open voor mannen en vrouwen die:



• Een scholar heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een zesweeks Global Focus Program, waarin in klein groepsverband
diverse werelddelen worden aangegaan. Nuffield Nederland juicht dit van harte toe. Kosten voor het GFP worden door de
scholar zelf betaald. Meer informatie over de verschillende GFP’s en de kosten is te verkrijgen bij het bestuur. In sommige
gevallen, maar helaas niet alle, is er een extra financiële tegemoetkoming mogelijk bij deelname aan een GFP.

• Indien gekozen wordt voor deelname aan een GFP, dient de scholar daarnaast ook zelf minimaal 3 weken nog te reizen voor zijn
individuele studie.

• De scholar is zelf verantwoordelijk voor de betalingen en verplichtingen die hij aangaat in het kader van zijn scholarship.
Nuffield Nederland zal kosten gemaakt m.b.t. de introductie, de CSC en overig gerelateerde kosten aangaande de scholar,
in mindering brengen op het uit te keren scholarship.

• De scholar is zelf verantwoordelijk voor geldige paspoorten, visa’s, (reis)verzekeringen en dergelijke.
• Alle medische en verzekeringskosten zijn voor rekening van de scholar zelf.
• Het wordt aangeraden dat scholars zelf (medisch) advies inwinnen over hun eigen gezondheidstoestand en voor wat betreft

medisch advies voor hun reizen, inclusief vaccinaties, reis- en zorgverzekeringen.
• Scholars houden Nuffield Nederland en hun sponsor 4x per jaar op de hoogte van hun vorderingen en geplande activiteiten.

Daarnaast wordt hen gevraagd korte bijdragen aan te leveren voor de Nuffield website en nieuwsbrief.
• De sponsor van de scholar kan aanvullende activiteiten vragen in de vorm van bijvoorbeeld het geven van een aantal

presentaties m.b.t. voortgang en bevindingen. Deze worden met zowel scholar als sponsor besproken.
• De scholar heeft tijdens zijn scholarship contact met de sponsor waarbij de sponsor op de hoogte wordt gebracht van de reis en

vorderingen van de studie.
• Als scholar geef je Nuffield Nederland en Nuffield International toestemming voor het gebruik van je gegevens.
• Als scholar spreek en begrijp je de Engelse taal, minimaal op niveau C1 van het Europees referentiekader.
• De scholar is zelf verantwoordelijk voor toegang tot het internet tijdens zijn reizen. Het gebruik van social media, inclusief het

schrijven van blogs, wordt aangemoedigd.
• De scholar is een ambassadeur van Nuffield Nederland, zijn sector, alsmede de landbouw als geheel. Van de scholar wordt

verwacht dat hij/zij zich op gepaste wijze gedraagt. Als gedurende het scholarship mocht blijken dat de scholar zich niet op
gepaste wijze gedraagt, staat het het Nuffield Nederland bestuur vrij om het scholarship in te trekken.

• Nuffield Nederland behoud zich het recht om een scholarship te beëindigen en gemaakte kosten en reeds uitbetaalde
scholarship bedragen terug te vorderen op de scholar. Alle scholarships worden aangeboden op basis van sponsoring van
bedrijven, waarmee individuele afspraken worden gemaakt.

• Een scholar ondertekent een scholarcontract met Nuffield Nederland, voor aan de reis begonnen wordt.

Waarom een scholarship aanvragen
Deelname aan een internationaal agrarisch leiderschapsprogramma. Hiermee wordt je lid van Nuffield Nederland, waarmee je de 
agrarische sector en agrarisch gerelateerde zaken promoot. Tevens wordt je lid van een wereldwijd netwerk met meer dan 1600 
Nuffield scholars die dezelfde unieke Nuffield experience hebben meegemaakt.  

Veel Nuffield scholars zijn zowel binnen als buiten hun eigen sector op een groot aantal belangrijke posities terecht gekomen.  
Dit varieert van politieke functies (inclusief ministers) tot voorzitters en leden van nationale en internationale besturen in het 
bedrijfsleven. Veel scholars hebben allemaal een significante impact gehad op lokaal en regionaal niveau, zowel voor hun eigen 
bedrijfsvoering, als in hun omgeving en sector. Een Nuffield scholarschip staat garant voor een life long learning proces.  
Veel scholars blijven ook na hun scholarschip betrokken bij de Nuffield organisatie en met Nuffielders uit andere landen.

Nuffield Nederland 
Juli 2020
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Ik ga akkoord:   (selecteer dit vakje bij accoord) 
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