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Voorwaarden toekenning studentenstipendium

Voor wie Het aanvragen van een studentenstipendium staat open voor studenten aan de
drie master-opleidingen Landschapsarchitectuur in Nederland (Wageningen Universiteit
en Academie van Bouwkunst Amsterdam, MSc track in Landscape Architecture Technische
Universiteit Delft). Studenten kunnen als individu en als groep een aanvraag indienen.
Wanneer Studenten kunnen twee keer per jaar een stipendium aanvragen. De aanvraagtermijnen sluiten vóór 1 mei en 1 november. De beslissingen over de toekenningen worden
in mei en november gemaakt.
Beoordelingscriteria De inhoud en het doel van het initiatief of de activiteit waarvoor een
stipendiumwordt aangevraagd worden door de studenten zelf bepaald. De Stichting stelt als
voorwaarde dat de activiteit een zinvolle aanvulling is op de opleiding tot landschapsarchitect
en toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het reguliere onderwijsprogramma. Het projectvoorstelzal worden beoordeeld op de kwaliteit van het voorstel en op het te verwachten vakinhoudelijke rendement voor de betrokkene(n). Alleen de beste voorstellen komen voor een
studentenstipendium in aanmerking.
Portfolio Ook de kwaliteit van het werk van de indiener van het voorstel speelt mee bij de
beoordeling. Van de aanvrager wordt een beknopt portfolio (zwart/wit of in kleur) op A3 of
A4 formaat verwacht waarin twee ontwerpen die een aanbeveling zijn voor de kwaliteit van
de studieresultaten van de indiener van de aanvraag zijn opgenomen.
Aanvraagformulier De aanvraag dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld formulier
waarin naast de personalia van de aanvrager(s) een projectvoorstel, een begroting en een
tijdsplanning zijn toegevoegd.
Referentie Een referentiebrief van een docent strekt tot aanbeveling.
Afspraken In een brief van het stichtingsbestuur, waarin de toekenning van de toelage aan
de aanvrager(s) wordt vermeld, worden de volgende afspraken vastgelegd.
Helft vooraf, helft achteraf De hoogte van het stipendium wordt door de Stichting bepaald.
De helft van de toelage wordt vooraf uitgekeerd, de tweede helft wordt na indiening en goedbevinding van het eindverslag betaald. Indien bij de uitvoering van het project niet aan de
beloofde activiteiten invulling wordt gegeven kan de eerste helft van de toelage worden
teruggevorderd.
Beknopt verslag De aanvrager verplicht zich om binnen twee maanden na afronding van het
project in een korte verantwoording verslag te doen van de inhoud en van de financiën van
het project.
Verspreiding De opleidingen wordt verzocht te bevorderen dat het eindresultaat van het
geselecteerde initiatief doormiddel van een publicatie, een presentatie of een tentoonstelling
onder brede aandacht wordt gebracht.
Vermelding De initiatiefnemer verplicht zich om in alle gevallen van publicatie en expositie
melding te maken van het feit dat de Stichting NHBOS het initiatief mede mogelijk heeft gemaakt.

