
 
 

STimuleringsbeurs Scheikundige Technologie TU/e 

De faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) stelt voor het studiejaar 2021-
2022 maximaal 25 STimuleringsbeurzen ter beschikking aan eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Chemical 
Engineering and Chemistry. Deze STimuleringsbeurzen, ter hoogte van ten minste €2000 worden in twee gedeeltes 
uitgekeerd. De beurzen zijn ondergebracht bij het Amandus H. Lundqvist Beurzenfonds van de TU/e en worden betaald 
uit de opbrengsten van spin-off bedrijven die hun oorsprong vinden in de faculteit Scheikundige Technologie en vaak 
zijn opgezet door oud-studenten of oud-promovendi.  

Het eerste deel van de STimuleringsbeurs wordt toegekend op basis van je vwo-eindcijfers en een door jou aangeleverd 
portfolio, bestaande uit het profielwerkstuk, de gevolgde extra-curriculaire bèta-activiteiten en verdere 
maatschappelijke activiteiten. Een deskundige jury (bestaande uit een hoogleraar en aansluitingsdocent van de faculteit 
en een rector uit het voortgezet onderwijs) zal de portfolio’s beoordelen en de eerste helft van de beurs toekennen aan 
maximaal 25 geselecteerde studenten aan het begin van het collegejaar. Dezelfde studenten krijgen de tweede helft van 
deze beurs als ze alle eerstejaars vakken binnen één jaar met succes afronden. Mocht er daarna nog geld beschikbaar 
zijn, dan wordt het geld verdeeld onder de overige studenten die binnen een jaar hun propedeuse halen.  

Voorwaarden 
Elke student met een gemiddeld vwo-eindcijfer van 6,5 of hoger maakt kans op een beurs. De deadline voor aanmelding 
is vastgesteld op 4 september 2021. Voor toekenning van het eerste deel van de beurs dien je per 1 februari 2022 nog 
ingeschreven te staan voor de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry (hoofdinschrijving).  

Aanmelden stap 1: Webformulier 
Je kunt je tot en met 4 september aanmelden via het formulier op de website www.tue.nl/stimuleringsbeurs. Naast je 
persoonsgegevens vragen we om de volgende informatie in te vullen: 

- Gemiddeld vwo-eindcijfer (het gemiddelde van de vakken Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde, uitgaande 
van de gecombineerde cijfers centraal eindexamen (indien afgenomen) en schoolexamen);  

- Samenvatting profielwerkstuk (titel, gerelateerde vakken, onderzoeksvraag en conclusie); 
- De gevolgde extracurriculaire bèta-activiteiten (max. vijf belangrijkste activiteiten, evt. overige activiteiten in 

CV). 
Bijvoorbeeld: masterclass, Olympiade (welke ronde?), extra project op school, onderzoeksdag; 

- Maatschappelijke activiteiten (max. vijf belangrijkste activiteiten, evt. overige activiteiten in CV); 
Bijvoorbeeld: trainer sportclub, leiding scouting, organisatie muziekavond, vrijwilligerswerk. Met andere 
woorden: ‘Wat beteken je voor anderen?’ De (verplichte) maatschappelijke stage valt hier buiten. Betaald werk 
valt hier niet onder. 

Aanmelden stap 2: Portfolio 
Je aanmelding is compleet wanneer je uiterlijk 4 september 2021 per e-mail je portfolio naar 
stimuleringsbeurs.st@tue.nl hebt gestuurd. Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Gescande kopie cijferlijst vwo; 
- Pdf van je profielwerkstuk; 
- Een CV (maximaal 1 A4) met daarin kort toegelicht alle gevolgde extra-curriculaire bèta-activiteiten en 

maatschappelijke activiteiten. Vermeld per activiteit je tijdsbesteding en een korte omschrijving (± 3 regels) van 
de werkzaamheden. Zoveel mogelijk voorzien van referenties (naam, e-mail, telefoonnummer). 

In oktober krijg je te horen of je geselecteerd bent en in het najaar zullen de STimuleringsbeurzen worden uitgereikt.  

We zien je aanmelding graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 september tegemoet!  
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