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Netherlands-Asia Honours Summer School 2023 
Informatie voor TU/e-studenten 

Ben jij ambitieus, ondernemend en een tweede- of derdejaars bachelor student? Wil jij deze zomer Azië, specifiek 
China, op academisch, business en cultureel niveau ontdekken? Dan is de NAHSS misschien wel wat voor jou! 
  
China is één van de belangrijkste spelers op het wereldtoneel geworden. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je 
studeert en waar je gaat wonen, zal je in contact komen met China en haar invloeden. Om studenten uit 
Nederland op deze toekomst voor te bereiden, biedt de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) 
jaarlijks 70 ambitieuze studenten de kans om uitgebreid kennis op te doen over China en Azië. Deze studenten 
nemen deel aan een uitgebreid programma waarin de Chinese academische wereld, bedrijfsleven en cultuur 
worden belicht.  
 
De Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) is een unieke samenwerking tussen Nederlandse 
universiteiten, vier Nederlandse ministeries en meer dan tien Nederlandse en Chinese multinationals. Onze 
geselecteerde studenten volgen een voorbereidend traject vanaf eind maart tot aan de zomervakantie (5-
10u/week) en een business- en cultuurreis naar Singapore en Maleisië (+- 3 weken). Het voorbereidend traject 
staat in het teken van het uitvoeren van een consultancy project voor één van onze partners en van colleges van 
China’s experts, soft skills trainingen en culturele activiteiten. Tijdens het zomerprogramma krijgen studenten de 
kans om zich te verdiepen in het thema Reinventing Growth and Globalisation, te werken aan case studies met 
maatschappelijke impact, toonaangevende multinationals te bezoeken, gastlezingen van CEO’s en China-experts 
bij te wonen en de Aziatische cultuur te ontdekken. 
 
Voor persoonlijke ervaringen met NAHSS kun je contact opnemen met de ambassadeurs van de TU/e:  
Arjen Smetsers - arjensmetsers@yahoo.com  
Magnus Frankenvoort - magnus.frankevoort@gmail.com 

 
Wanneer: 
De NAHSS summerschool (gedeeltelijk in Nederland en in Singapore en Maleisië)  vindt plaats van juli t/m half 
augustus 2023. Het voorbereidende programma met projectwerk in Nederland start eind maart 2023. 
 

Kosten: 
TU/e subsidieert het programma met een bijdrage van € 1.300 per geselecteerde TU/e student. Daarnaast wordt 
van de deelnemers een eigen bijdrage van €900 verwacht voor de reis naar Singapore. Voor deze prijs verzorgt de 
NAHSS voor haar deelnemers de vlucht naar Azië, verblijf gedurende het gehele zomerprogramma (in Nederland 
en Azië), de zomerschool, evenementen, bedrijfsbezoeken, trainingen, begeleiding tijdens de projecten en 
toegang tot het exclusieve NAHSS-netwerk. Uitgaven aan verplichte coronatesten, eten, drinken en activiteiten op 
eigen initiatief in Azië zijn voor eigen rekening  

Criteria waar kandidaten voor de Netherlands-Asia Honours Summerschool o.a. aan moeten voldoen: 
Tweede- of derdejaars bachelor student aan een Nederlandse onderzoeksuniversiteit. (evt. 4e jaars BSc). 

• Vloeiende taalbeheersing in Engels (academisch) en Nederlands (NT2). Zowel in spraak als geschrift. Een 
Nederlandse identiteit is geen vereiste. 

• Je hebt affiniteit met China. 

• Je bent ambitieus, sociaal, actief, open-minded en ondernemend. 

• Excellente student (minimaal één van de volgende criteria):  
o Honors student 
o Bovengemiddelde cijfers ( >7.5/10) 
o Onderscheidende extracurriculaire activiteiten 
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TU/e mag maximaal 20 kandidaten voordragen voor de Netherlands-Asia Honours Summer School. De landelijke 
NAHSS Selectiecommissie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie. Per deelnemende universiteit zullen 
minimaal 4 en maximaal 10 studenten worden geselecteerd voor deelname aan het programma.  
 
Gedetailleerde informatie over de Netherlands-Asia Honours Summerschool 2023 is te vinden op www.nahss.nl. 
Belangrijk: De TU/e selectiemethode wijkt af van de informatie op de NAHSS website. Het is aan te raden om de 
onderstaande selectieprocedure van de TU/e zorgvuldig door te lezen! 

Selectieprocedure NAHSS 2023 aan de TU/e: 

1. Vooraanmeldingstraject met begeleiding vanuit Education and Student Affairs/International Office en 
Career Academy 
De schriftelijke NAHSS aanmelding bestaat uit een aantal documenten:  
-2 korte essays waarvan 1 over het thema van NAHSS 2023 ‘Reinventing Growth & Globalisation’ en 1 
personal statement (max. 300 woorden elk, beiden in het Engels): voor informatie en richtlijnen zie 
www.nahss.nl; 
-Curriculum Vitae (Engels) 
-Actuele gewaarmerkte cijferlijst (met cijfergemiddelde) 
-Video pitch (maximaal 1 minuut, in het Nederlands) 
Voor meer informatie zie: https://www.nahss.nl/nl/aanmeldingscriteria/  

 
Om je optimaal te kunnen begeleiden in dit traject heeft ESA/Career Academy een Workshop CV NAHSS 
opgezet. Om deel te kunnen nemen aan de Workshop CV NAHSS van de Career Academy kan je jezelf tot en 
met 4 december 2022 aanmelden door een mail te sturen naar p.g.j.v.d.vorst@tue.nl  
De training zal plaatsvinden op vrijdag 9 december van 10:45 – 12.30. Na de aanmelding ontvang je meer 
informatie over de locatie van workshop. Het is handig om bij het volgen van de workshop al een concept CV 
te hebben waarmee je aan de slag kan gaan en tips over kan krijgen. 

 
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om tussen 9 en 20 december 2022 op dinsdag en donderdag tijdens 
de lunch break je CV te laten checken door bij de Career Academy stand bij het Energy forum (1ste verdieping 
Metaforum net naast de hoofdingang). Je kunt je CV ook digitaal laten checken door te mailen naar 
careeracademy@tue.nl met in het onderwerp de vermelding ‘CV NAHSS’.  

 
2. Deadline uploaden compleet aanmeldingspakket naar NAHSS: je kan de begeleidende documenten bij de 

uiteindelijke NAHSS-aanvraag via de webpagina van NAHSS maar 1x uploaden. De deadline voor uploaden via 
www.nahss.nl is 7 januari 2023. Kijk op de website van NAHSS voor de gedetailleerde instructies. 
 

3. Schriftelijke selectieronde op de TU/e 8t/m 15 januari 2023 
In de periode van 9 t/m 17 januari vindt de schriftelijke selectieronde op de TU/e plaats. Als je door de 
schriftelijke ronde komt, ontvang je hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

 

4. Mondelinge selectieronde op de TU/e op 19 januari 2023 De mondelinge selectiegesprekken, in de vorm van 
speeddate gesprekken, voor studenten die door de schriftelijke selectieronde zijn gekomen zal plaatsvinden 
op donderdagmiddag 19 januari 2023. Studenten die hiervoor in aanmerking komen krijgen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging met informatie over het tijdstip en lokatie. 

Tijdpad Selectie NAHSS aan de TU/e: 

1 december 2022: Presentatie NAHSS inclusief Q&A op de TU/e (Atlas Collegezaal -1.715, 12:45 – 13:15) 

4 december 2022: Deadline aanmelden voor workshop CV van de Career Academy 

9 december 2022:  Workshop CV NAHSS, tussen 10:45 – 12:30 (info over locatie volgt na aanmelding)  

9 t/m 20 dec 2022: Mogelijkheid CV check door Career Academy (dinsdag & donderdag Energy Forum) 

7  januari 2023:  Deadline indienen aanmeldingspakket NAHSS via www.nahss.nl  

8-15  januari 2023:  Schriftelijke selectie TU/e aan de hand van de aanmeldingsdocumenten en pitch 

19  januari 2023:  Mondelinge selectieronde TU/e 

28 januari 2023:  Bekendmaking uitslag universitaire selectieronde door NAHSS 

15 februari 2023:  NAHSS maakt definitieve selectie van deelnemers voor NAHSS 2023 bekend 
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Voor vragen over NAHSS 2023, deelname aan de workshop en de selectieprocedure aan TU/e:  
Petri van de Vorst:  p.g.j.v.d.vorst@tue.nl   
ESA/International Office 
telnr: 040 2474312 (of plan een meeting in via Microsoft Teams/Outlook) 
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