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Voorwaarden toekenning talentbeurs 
 
 
Voor wie De talentbeurs is bedoeld voor pas-afgestudeerden (maximaal twee jaar na afstuderen) 
en studenten in de afstudeerfase. 
 
Voordracht De aanvraag van de talentbeurs kan pas plaatsvinden na voordracht door een van  
de hoofden van de drie master-opleidingen Landschapsarchitectuur in Nederland (Wageningen 
Universiteit en Academie van Bouwkunst Amsterdam, MSc track in Landscape Architecture  
Technische Universiteit Delft).  
 
Wanneer De talentbeurs is een jaarlijkse beurs. De aanvraagtermijn sluit op 31 december.  
De beslissingen over de toekenningen worden in januari gemaakt. 
 
Beoordeling De beoordeling van de aanvraag en de jurering wordt gedaan door een jury die  
bestaat uit het bestuur van de Stichting NHBOS aangevuld met twee (jonge) landschaps -
architecten. 
 
Beoordelingscriteria Er wordt beoordeeld op de kwaliteit van het gerealiseerde werk en de  
verwachtingen over de ontwikkeling van het werk en de beroepspraktijk van de aanvrager. Daar-
naast wordt gekeken naar het werkplan van de te ondernemen actviteiten en hoe dat bijdraagt  
aan de eigen professionele ontwikkeling. Eveneens zullen de referenties worden meegewogen. 
 
Aanvraagformulier De aanvraag dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld formulier  
met de personalia van de aanvrager aangevuld met: 
– een cv ondersteund door een portfolio bestaande uit een visuele documentatie  
(max. tien A4 in totaal);  
–  een toelichting op het werk en/of op de zich ontwikkelende beroepspraktijk, leidend tot een  
    motivatie voor de aanvraag (max. vijf A4 in totaal);  
–  een werkplan met planning (max. tien A4 in totaal); 
–  een referentiebrief van de opleiding, c.q. van de hoogleraar onder wiens leiding het afstudeer- 
    project staat/stond, c.q. van de (stage)begeleider/werkgever. 
 
Afspraken In een brief van het stichtingsbestuur, waarin de toekenning van de talentbeurs aan  
de aanvrager wordt vermeld, worden de volgende afspraken vastgelegd. 
 
Betaling vooraf De talentbeurs bedraagt €5.000,–. De betaling vind direct plaats na toekenning 
van de beurs, dus voorafgaand aan de werkzaamheden zoals genoemd in het werkplan van de  
ontvanger van de talentbeurs. 
 
Product De ontvanger van de talentbeurs doet na afronding verslag aan de Stichting NHBOS  
van de activiteiten in een vorm naar eigen inzicht en passend bij het karakter van de activiteiten; 
het voorstel voor de vorm van dit verslag is onderdeel van het werkplan van de aanvrager.  
 
Presentatie De ontvanger van de talentbeurs wordt uitgenodigd om tijdens de driejaarlijkse  
uitreiking van de Bijhouwerprijs het werk te presenteren. De inhoud en vorm van de presentatie 
vindt plaats in afstemming met de Stichting NHBOS; het voorstel daartoe is onderdeel van het 
werkplan van de aanvrager. Presentatie door de ontvangers van de talentbeurs wordt een vast  
onderdeel van de invulling van de uitreiking van de Bijhouwerpijs.  
 



 
 
 
Verspreiding De opleidingen worden verzocht te bevorderen dat zowel de selectie van de  
aanvrager als het eindresultaat door middel van een publicatie, een presentatie of een tentoon -
stelling onder brede aandacht wordt gebracht.  
 
Vermelding De aanvrager verplicht zich om in alle gevallen van publicatie en expositie melding te 
maken van het feit dat de Stichting NHBOS het werk mede mogelijk heeft gemaakt. 
 
Auteursrecht De ontvanger van de talentbeurs blijft het auteursrecht houden van het geprodu-
ceerde werk (zowel beelden als maquettes/installaties). In overleg met de Stichting NHBOS  
worden voorafgaand aan de uitreiking van de Bijhouwerprijs afspraken gemaakt over het  
publiceren van het geproduceerde werk van de ontvanger van de talentbeurs.


