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A. Voorwaarden 

1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?  

Het Holland Scholarship staat open voor mobiliteit vanuit en naar een land buiten de 

Europese Economische Ruimte (EER). EER-landen zijn alle landen van de Europese Unie, 

plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.  

Uitzondering: Zwitserland en Suriname zijn hierop een uitzondering omdat studenten uit 

die landen wettelijk collegegeld betalen. Dit geldt ook voor niet-EER-studenten die 

vanwege bepaalde regelingen in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeld. 

2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en uit Aruba, 

Curaçao en Sint Maarten in aanmerking voor een Holland Scholarship?  

• Instroom vanuit de BES-eilanden: nee. Deze studenten kunnen gebruik maken van de 

startpremie die de wet Studiefinanciering biedt. 

• Instroom vanuit Aruba, Curaçao en St Maarten: nee. Deze studenten vallen onder de 

subsidieregeling van de Nederlandse overheid, waarmee studenten kunnen studeren 

in de regio (waaronder VS en Latijns-Amerika).  

• Uitstroom naar de BES-eilanden: nee. Er bestaat een studiefinancieringsregeling voor 

studeren op de BES-eilanden.  

• Uitstroom naar Aruba, Curaçao en St Maarten: ja. Deze studenten vallen buiten het 

bereik van de andere regelingen. Daarom is een uitzondering gemaakt waardoor ze 

in aanmerking komen voor een Holland Scholarship. 

3. Welke nationaliteiten komen in aanmerking voor een inkomende beurs?  

Inkomende studenten hebben de nationaliteit van een niet-EER land.  

4. Welke nationaliteiten komen in aanmerking voor een uitgaande beurs?  

Bij de uitgaande beurzen gaat het om studenten die aan een Nederlandse 

onderwijsinstelling staan ingeschreven en die in het kader van hun Nederlandse studie 

een periode buiten de EER willen studeren of stage lopen. Het hoeft dus niet te gaan om 

alleen studenten met de Nederlandse nationaliteit. 

5. Komen studenten met een dubbele nationaliteit (bijv. Mexicaans-Spaans) in aanmerking 

voor een Holland Scholarship? 

Als zij zich inschrijven onder hun Spaanse nationaliteit, dan zijn ze EU-burgers en komen ze 

niet in aanmerking voor het Holland Scholarship. EU-burgers betalen veel minder 

collegegeld. 

 

Als zij zich inschrijven onder hun Mexicaanse nationaliteit komen ze wel in aanmerking. 

Afhankelijk van het collegegeld voor het programma kan dit interessant zijn voor een 

jaar. Let wel: de beurs is maar voor een jaar en collegegeld betaal je elk jaar. 

6. Komt een student met een niet-EER nationaliteit, die vanuit een EER-land een double 

degree komt doen met een Nederlandse instelling, in aanmerking?  

Ja, deze student komt in aanmerking voor een scholarship voor inkomende mobiliteit. Het 

gaat namelijk om een student uit een niet-EER-land die in Nederland een diploma 

behaalt (als onderdeel van een double of joint degree). 

7. Komt een student aan een Nederlandse instelling in aanmerking voor een uitgaande 

beurs wanneer deze via een double degree naar het buitenland gaat voor een jaar?  

Nee, de uitgaande beurzen zijn bedoeld voor studiepuntmobiliteit. Bij een joint of double 

degree gaat het om diplomamobiliteit. 

8. Een student heeft aan een uitwisseling meegedaan en één of twee semesters in 

Nederland gestudeerd. Mag deze student een beurs aanvragen?  

Ja, dat mag. De student heeft in het kader van de opleiding aan de buitenlandse 

instelling een uitwisseling/studie in Nederland gedaan. De student heeft geen diploma 

behaald aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling.  
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9. Zijn de inkomende beurzen bedoeld voor studenten die een Engelstalige opleiding willen 

volgen of mogen Nederlandstalige opleidingen ook? 

De inkomende beurzen zijn bedoeld voor studenten die een opleiding in Nederland 

komen volgen. In verreweg de meeste gevallen zal het gaan om Engelstalige 

opleidingen, maar als studenten kunnen worden toegelaten tot een Nederlandstalige 

opleiding, dan kunnen zij daarvoor ook het Holland Scholarship ontvangen. 

10. Moeten de deelnemende opleidingen voltijd zijn of komen deeltijdopleidingen ook in 

aanmerking?  

Voor inkomende mobiliteit geldt dat deelnemende opleidingen voltijd- of 

deeltijdopleidingen kunnen zijn.  

Voor uitgaande mobiliteit zijn dit voltijdopleidingen.  

11. Kan het Holland Scholarship worden verstrekt voor een online masterprogramma?  

De beurzen mogen alleen worden verstrekt aan inkomende studenten die on-campus 

een volledige opleiding komen volgen met als doel het behalen van een graad. Het 

beurzenprogramma is bedoeld om internationale studenten fysiek naar Nederland te 

halen en aan Nederland te binden. 

12. Kan een inkomende student ook instromen in februari?  

Dat is mogelijk. Wel dient deze student vóór de deadline van het voorgaande jaar een 

beursaanvraag te hebben ingediend. Bijvoorbeeld: februari instroom in 2017 betekent 

beursaanvraag indienen voor de geldende deadline van 1 februari 2016 en/of 1 mei 

2016. 

13. Hoe strikt is de 6 weken termijn voor het beschikken aan iedere student die een 

aanvraag heeft ingediend?  

Die deadline moet strikt gehanteerd worden. Instellingen kunnen de studenten onder 

voorbehoud van toelating een beurs toekennen. De instelling kan een ranking maken 

van de studenten die ze de beurs willen toekennen en in die ranking ook al een aantal 

reservekandidaten opnemen. Mocht een student die de instelling heeft geselecteerd 

voor een beurs niet worden toegelaten tot de opleiding of zelf besluiten af te zien van 

deelname, dan kan de beurs aan een reservekandidaat worden toegekend. 

14. Op mijn instelling werken we met specifieke selectieprocedures en wij halen de 

genoemde deadlines niet. Kunnen termijnen verschoven worden?  

Als het zo is dat de instelling of opleiding gebruik maakt van persoonlijke 

selectieprocedures en/of lotingen (bijv. kunsten, conservatoria, geneeskunde) en 

daardoor niet uiterlijk binnen zes weken uitsluitsel kan geven, dan is het mogelijk de 

beschikkingstermijn te verlengen. Wel moet de instelling de student in ieder geval binnen 

zes weken een bericht sturen dat de aanmelding voor zowel de opleiding als de beurs in 

behandeling zijn en moet de instelling aangeven wanneer de kandidaat uiterlijk 

antwoord krijgt. 

15. Wanneer krijgen studenten hun beurs uitbetaald?  

De studenten krijgen uiterlijk 1 juni van het betreffende studiejaar hun beurs in één keer 

uitbetaald. 

16. Wanneer moet de instelling doorgeven hoeveel beurzen ze verstrekken?  

De instelling geeft uiterlijk 30 september van het lopende jaar de voorlopige gegevens 

over de inkomende en uitgaande studenten door.  

Uiterlijk 1 april van het lopende jaar sturen de instellingen de definitieve gegevens over de 

inkomende en uitgaande studenten op. 

De gegevens moeten worden geleverd aan EP-Nuffic op een gestandaardiseerd Excel-

formulier dat EP-Nuffic ter beschikking stelt. 
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17. Welke informatie verstrekt de instelling?  

Instellingen hebben vanaf de openstelling van de aanvraagronde informatie op hun 

website over het Holland Scholarship, hiervoor ontvangt u van EP-Nuffic een toolkit. De 

instellingen zijn vrij om eigen selectiecriteria toe te passen, deze dienen op de 

landingspagina van het Holland Scholarship op de instellingswebsite en in de overige 

communicatie naar de student helder geformuleerd te worden.  

Daarnaast moet duidelijk vermeld staan welke deadlines gelden voor de instelling, dan 

wel opleidingen, en de wijze waarop een beurs aangevraagd moet worden. Het verdient 

aanbeveling de opleidingen waarvoor het Holland Scholarship kan worden 

aangevraagd, ook op deze beurzenpagina weer te geven. Dat laatste ook in verband 

met de eventuele bezwaren die de instelling zelf moet afhandelen.  

 

B. Financiën 

18.  Kunnen inkomende studenten meerdere jaren of voor de duur van een meerjarige studie 

een beurs ontvangen? 

Het bedrag voor inkomende studenten is een eenmalig vast bedrag dat de student in 

het eerste jaar van zijn opleiding krijgt. Een student kan de beurs slechts eenmaal 

ontvangen. 

19. Is het een bindende voorwaarde dat student in het eerste jaar van de opleiding de beurs 

krijgt?  

De beurs is bedoeld voor het aantrekken van nieuw talent en daarom krijgen de 

studenten de beurs toegekend voor ze naar Nederland komen; de uitbetaling van de 

beurs mag gedurende het eerste studiejaar plaatsvinden, maar moet uiterlijk 1 juni aan 

het eind van het studiejaar plaatsvinden.  

20. Is de hoogte van de beurs afhankelijk van de verblijfsduur van de student? 

De hoogte van de beurs staat vast en is niet afhankelijk van de verblijfsduur. Voor 

inkomende studenten betekent dit een eenmalig bedrag van € 5.000 in het eerste 

studiejaar voor een volledige opleiding in Nederland en voor uitgaande studenten € 

1.250 voor een korte periode in het buitenland van minimaal 10 weken en 15 ECTS. 

21. Kan de instelling eigen beurzenprogramma’s inzetten naast de beurs van het Holland 

Scholarship?  

Ja, het staat de instelling vrij om naast een beurs van het Holland Scholarship ook nog 

een beurs van een eigen beurzenprogramma toe te kennen. Als de middelen van het 

eigen beurzenfonds uit het profileringsfonds of de derde geldstroom komen, mag de 

instelling dit inzetten voor het Holland Scholarship. Het integreren van beurzen mag er 

echter niet toe leiden dat er hogere of lagere beursbedragen onder de noemer van het 

Holland Scholarship worden uitgekeerd. Het betreft hier dus het toekennen van twee 

afzonderlijke beurzen die ook als zodanig aan de student worden gepresenteerd. Het 

stapelen van beurzen is toegestaan; een student kan een Holland Scholarship ontvangen 

naast andere beurzen, mits de andere beurzen dat ook toestaan.  

22. Kan ik de middelen van mijn eigen beurzenfonds gebruiken voor het deel van het 

Holland Scholarship dat ik als instelling betaal? 

Ja, als de middelen van het eigen beurzenfonds uit het profileringsfonds of de derde 

geldstroom komen mag de instelling dit inzetten voor het Holland Scholarship. 

23. Is het bedrag van € 1.250 voor uitgaande studenten per student per verblijf in het 

buitenland?  

Voor zowel de inkomende als de uitgaande beurzen geldt dat een student slechts 

eenmaal aanspraak kan maken op de beurs. Voor de uitgaande beurs betekent dat dus 

dat de student eenmalig in aanmerking komt voor de beurs van € 1.250 voor een verblijf 

van minimaal 3 maanden en 15 ECTS in het buitenland. 
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24. Heeft het onvoldoende behalen van de vooraf bepaalde studiepunten invloed op de 

beurs, bijvoorbeeld terugbetalen van de beurs?  

Nee. 

25. Is de student verplicht om aan te tonen waar de tegemoetkoming aan uitgegeven is?  

Nee. Het staat de instelling vrij hiernaar te vragen.  

26. Mag de instelling het te-innen collegegeld verrekenen met het Holland Scholarship?  

Volgens artikel 2.9 van de WhW* is het aanwenden van de rijksbijdrage niet doelmatig 

voor het compenseren van collegegeld. Kwijtschelden van collegegeld als zijnde de 

beurs mag dus niet. Op de factuur die de Holland Scholarship-bursaal krijgt dient duidelijk 

te staan welk volledig bedrag aan collegegeld hij of zij is verschuldigd. Daarnaast kan de 

instelling ervoor kiezen om op diezelfde factuur aan te geven welk bedrag de student 

ontvangt in het kader van het Holland Scholarship en dientengevolge alleen het 

resterende bedrag aan collegegeld in rekening te brengen (dit kan dus ook € 0 euro zijn). 

De instelling hoeft dus niet eerst het collegegeld te innen en daarna de beurs uit te 

betalen. Het betreft echter wel twee verschillende geldstromen en dit dient ook helder in 

de administratie van de instelling te staan. Het bedrag dat de student in het kader van 

het Holland Scholarship ontvangt, geldt ook in deze constructie als inkomen.  

De instelling beslist voor de student waar hij zijn geld aan uitgeeft en de instelling is 

verplicht om vooraf duidelijk te communiceren naar de student dat de beurs ter 

gedeeltelijke compensatie van het collegegeld is. 

27. Kan de instelling meer of juist minder beurzen uitgeven?  

Dat kan. In het geval dat de instelling meer beurzen toekent, betaalt de instelling 100% 

van die extra beurzen. Als een instelling minder beurzen uitgeeft, zal de bijdrage van 

OCW ook verlaagd worden; die bijdrage is immers gekoppeld aan het aantal beurzen 

dat wordt verstrekt.  

28. De instelling geeft meer beurzen uit dan de vaste voet. Wat is het maximum dat de 

instelling moet toeleggen?  

Instellingen betalen alleen de helft van het aantal beurzen dat ze volgens de 

verdeelsleutel hebben toebedeeld gekregen en ze daadwerkelijk uitgeven. Als een 

instelling meer beurzen uitgeeft dan betalen zij die voor 100%. 

29. Als bekostigde instelling ken ik een beurs toe aan studenten aan een onbekostigde 

opleiding. Ontvang ik matching van OCW?  

Nee. Een niet-bekostigde opleiding, net als een niet-bekostigde instelling, is een 

marktactiviteit. In het geval dat OCW aan deze markactiviteiten financieel bijdraagt is er 

sprake van concurrentievervalsing en staatssteun. 

30. Een internationale student start in september maar stopt vroegtijdig in februari. De 

beursbetaling zou in maart plaatsvinden, is de instelling verplicht om de beurs te betalen?  

Nee 

31. Is er een boete wanneer de instelling niet alle vooraf-bepaalde beurzen uitgeeft?  

Nee. De instelling mag minder beurzen uitgeven. In dat geval wordt er minder geld vanuit 

OCW verstrekt. Dit is namelijk gekoppeld aan het aantal daadwerkelijk uitgekeerde 

beurzen. 
 

 


