
Op     weg naar een succesvolle 
Comenius-aanvraag HHooii,,  iikk  bbeenn  TToomm..  

IIkk  bbeenn  ssuubbssiiddiieeaaddvviisseeuurr..  

I am a  Tina. I am a teacher.

3. 
Interne 

voorselectie

2. 
Starttraject

1.
Informatie

HHooii,,  iikk  bbeenn  TTiinnaa..  
IIkk  bbeenn  ddoocceennttee..  

4. 
Aanvraag

ssttuuddeenntt

ddeeccaaaann  ooff  
CCvvBB-- lliidd

llaauurreeaaaatt

DDee  iinntteerrnnee  sseelleeccttiieeccoommmmiissssiiee

TTiipp::  ddee  nnaammeenn  vvaann  llaauurreeaatteenn  eenn  
ccoommmmiissssiieelleeddeenn  vvaann  ddee  
aaffggeellooppeenn  rroonnddeess  wwoorrddeenn  
ggeeppuubblliicceeeerrdd  oopp  ddee  NNRROO  
wweebbssiittee::  
hhttttppss::////wwwwww..nnrroo..nnll//oonnddeerrzzooeekksspp  
rroojjeecctteenn//ccoommeenniiuusspprrooggrraammmmaa//

● Mobiliseer docenten op 
tijd: Verspreid informatie via 
de interne nieuwsbrief: de 
thema's van de volgende 
rondes zijn al in mei bekend
● Neem contact op met het 
NRO en laat ons weten dat jij 
contactpersoon bent voor 
het Comeniusprogramma

● Maak ambities op het gebied van  
onderwijsinnovatie duidelijk aan je 
leidinggevende
● Het hbo en het wo staan in het 
Comeniusprogramma niet met elkaar in 
competitie: Kijk bij de samenstelling van    
je projectteam ook naar mogelijke 
samenwerkingen met een universiteit of 
hogeschool
● Ben je geïnteresseerd in een Senior 
Fellowbeurs, neem op tijd contact op met 
de faculteitsdirecteur/decaan
● Ben je geïnteresseerd in een         
Leadership Fellowbeurs, neem op              
tijd contact op met het CvB 
● Meld je aan voor          
voorlichtingsactiviteiten

● Zorg dat docenten je weten te   
vinden
● Treed in contact met de 
faculteiten en deel informatie over 
het programma
● Houd een kort lijntje met 
faculteitsbesturen en CVB voor 
snelle tijdige communicatie
● Maak duidelijk voor wat voor 
advies docenten bij je terecht 
kunnen (procedureel/inhoudelijk) 

● Richt commissies in voor de 
interne selectie van Senior en 
Leadership Fellowbeurzen
● Zorg ervoor dat er maar één 
docent per faculteit/instelling wordt 
geselecteerd en stel alle 
betrokkenen hiervan op de hoogte
● Zorg ervoor dat de criteria bekend 
zijn bij de leden van de commissie
● Richt géén selectiecommissie in 
voor de Teaching Fellows; bied wel 
ondersteuning aan

oouudd--ccoommmmiissssiieelliidd

● Zie de call for proposals voor hoe je 
een aanvraag indient
● Bespreek beoordelingen met je 
subsidieadviseur 
● Heb je vragen over de procedure of 
de beoordeling van je aanvraag?          
Neem contact op met het NRO via 
comenius@nro.nl

● Schrijf je in voor de NRO 
nieuwsbrief
● Zoek op tijd contact met je 
subsidieadviseur
● Op de NRO website staan 
zowel de contactpersonen 
voor de hogescholen als voor 
de universiteiten vermeld

LLeett  oopp::  TTeeaacchhiinngg  FFeellllooww--vvoooorraaaannmmeellddiinnggeenn  
wwoorrddeenn  aaaann  ddee  hhaanndd  vvaann  ccrriitteerriiaa  11  eenn  22  
bbeeoooorrddeeeelldd..  
SSeenniioorr  FFeellllooww--vvoooorraaaannmmeellddiinnggeenn  wwoorrddeenn  
aaaann  ddee  hhaanndd  vvaann  ccrriitteerriiuumm  11,,22  eenn  44  
bbeeoooorrddeeeelldd..  
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https://bit.ly/2lwbeQB
https://bit.ly/30gz6rN
https://bit.ly/2z6y0Td

