
Innovatie in het hoger onderwijs 
Informatie voor beleidsmedewerkers



Over het Comeniusprogramma  Het Comenius
programma stelt docenten in staat hun visie op onderwijs 
(innovatie) in de praktijk brengen. Door excellent en bevlogen 
docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadruk
kelijk een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van 
docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

ComeniusNetwerk  Alle ontvangers van een Comenius
beurs vormen tezamen het ComeniusNetwerk, waarin uitwisse
ling en verspreiding van kennis over onderwijsinnovatie centraal 
staat. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieu
wingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen.

Een impuls geven aan de kwaliteit van 
het hoger onderwijs  en de waardering voor 
bevlogen docentschap  – Dat is waar het 
Comeniusprogramma voor staat.

De Comeniusbeurzen    
De aanvraagcriteria voor de Teaching, 
Senior en Leadership Comeniusbeurzen  
zijn gebaseerd op het Framework van  
Ruth Graham (zie afbeelding op volgende 
pagina). De beurzen stellen  docenten 
in staat zich te ontwikkelen naar het 
volgende level in het framework. 
 Naarmate een docent de levels verder 
doorloopt, breidt de impact die de 
docent kan  realiseren zich verder uit.



Effective teacher

Skilled and collegial teacher

Institutional leader in 
 teaching and learning Scholarly teacher

National / Global leader  
in teaching and learning

Beurzen Comeniusprogramma Teaching Careers Framework                              Level

1

2

3

4

Comenius  
Teaching Fellow

 Vereiste Tenminste 2 jaar 
onderwijservaring

 Looptijd max. 18 maanden
 Impact cursusniveau
 Beurs € 50.000

Comenius  
Leadership Fellow 

 Vereiste Tenminste 7 jaar 
onderwijservaring

 Looptijd max. 42 maanden
 Impact interfacultair/ 

instellingsniveau
 Beurs € 500.000

Comenius  
Senior Fellow

 Vereiste Tenminste 5 jaar 
onderwijservaring

 Looptijd max. 30 maanden
 Impact opleidings/ 

facultair niveau
 Beurs € 100.000



Meer informatie
Heeft u vragen over het Comenius
programma of wilt u deelnemen  
aan een beoordelingscommissie?   
Wij horen graag van u!
Website: www.nro.nl/comenius    
Email: comenius@nro.nl 

Meer informatie over het  
Comenius Netwerk vindt u hier: 
Website: https://www.comeniusnetwerk.nl 

Het Comeniusprogramma is een initiatief 
van het ministerie van OCW en het NRO. 

“De uitkomsten van mijn 
Comeniusproject worden  
ook ingezet om te innoveren 
bij andere opleidingen   
binnen de hogeschool.”

Simone Boogaarts,  
Comenius teaching  
fellow 

“Dankzij het Comenius 
 Fellowship heb ik mij  

sterker kunnen profileren op 
onderwijsinnovatie, wat heeft 

bijgedragen aan mijn  
academische carrière”

Anique de Bruin,   
Comenius teaching fellow
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