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Een aanvraag in het Comeniusprogramma omvat 
 
Beknopte samenvatting van je voorstel voor een 
verbetering van je onderwijs voor studenten 

 wat ga je opleveren 
 waar, voor wie en met wie (in welke onderwijscontext, voor 

welke studenten)  
 waarom (welke probleem lost dit op?) 

 
Onderbouwing van het voorstel 

 waarom is het nieuw? (> wat gebeurt er al en wat voeg 
je daar aan toe?) 

 hoe sluit het aan bij het thema? 
 waarom is het nodig? (> welke studenten gaan baat 

hebben bij die verbetering?) 
 waarom denk je dat het gaat werken (> op welke 

onderzoeken en/of ervaring is dat gebaseerd?) 
 
Een concreet plan van aanpak 

 wat is er binnen de looptijd van je project bereikt en hoe 
ga je dat bereiken? (+ wat hoop je daarna nog te kunnen 
doen?) 

 hoe ga je laten zien dat er verschil gemaakt is? (Wat ga 
je meten/monitoren en hoe ga je dat doen?) 

 wie komen er in je team, wat is hun expertise? 
o hoe ga je studenten betrekken in je team? (In 

2019 zal de studentbetrokkenheid nog centraler 
staan) 

 begroting met toelichting op de uren van teamleden en 
materiële kosten 

 hoe zorg je dat jouw ervaringen en resultaten van het 
project zichtbaar zijn en gevonden worden door andere 
geïnteresseerden? 

 
Beeld van jouw ervaring en visie op hoger onderwijs 

 waarom sluit jouw visie en jouw ervaring aan bij het 
project 

 wat zal je met jouw visie en ervaring brengen in het 
Comenius Netwerk? 

 

 
Een goede aanvraag… hoe doe ik dat? 
 
Ga met elkaar in gesprek over hoe je jezelf of een collega in staat stelt een goede 

aanvraag te schrijven.  

Maak gebruik van de verschillende perspectieven van de docenten en ondersteuners 

(subsidieadviseurs, beleidsmedewerkers, etc.) 

 

 

Voorwaarden voor een geslaagd project(voorstel) 

 

 Bereiken en overtuigen van de juiste docenten en teamleden 

 Overtuigen van de leidinggevenden van het belang van het 

Comeniusprogramma 

 Ondersteuning in het schrijven van de aanvraag (inclusief projectplan en 

begroting) en de uitvoer van het project 

 Onderwijskundig advies van adviesdiensten en/of kritische meelezers 

 Oriëntatie op andere initiatieven op dit gebied, ook buiten de instelling 

 

 Goede interne selectieprocedures  voor kandidaten voor Senior & Leadership 

Fellows, en eventueel voor Teaching Fellows. 

 

Voor in de agenda 

begin juni 2018 – Calls for Proposals gepubliceerd: www.nro.nl/comenius   

8 juni 2018 – Voorlichtingsmiddag bij NRO, Den Haag 

eind augustus 2018 – Deadlines intentieverklaringen 

oktober 2018 – Deadlines vooraanmeldingen Teaching / Senior Fellows 

Nog vragen? check www.nro.nl/faq-comenius/ | mail naar comenius@nro.nl | bel naar 070 – 3440829 | Mag iedereen het weten?  Twitter @hetNRO 
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