
Sinds 2015 reikt NexTecH aan talentvolle leerlingen die voor techniek kiezen per jaar vier 

scholarships uit. NexTecH-bestuursleden André Boer en Bert Bult: “Er is in de regio een 

grote behoefte aan mensen met een technische opleiding. Wij zijn blij via het NexTecH 

Scholarship het instromen van deze doelgroep in een technische opleiding op HBO en 

WO-niveau te kunnen bevorderen.”.

Postbus 931, 3300 AX Dordrecht

Telefoon 078 - 6390020  

Mobiel 06 - 28876956

www.nextech-innovatie.nl

De studie van je dromen doen zonder zorgen over geld en een eerste mijlpaal op je CV. Beter kan het studentenleven 

toch niet beginnen? Stuur dus voor 31 maart je profielwerkstuk en motivatiebrief naar ons op. Wellicht wordt een 

van de vier scholarships aan jou toegekend! Je vindt alle informatie op www.nextech-innovatie.nl

Informatie voor scholen en ouders

Per profielwerkstuk wordt een studiebeurs van in principe € 2.100,- per jaar voor de duur van vier jaar ter 

beschikking gesteld. De uitkering is per werkstuk ongeacht het aantal leerlingen. Het bestuur van NexTecH zal 

jaarlijks de hoogte van de beurzen vaststellen. Het geld hoeft niet te worden terug betaald. Het scholarship stopt bij 

beëindiging van de studie, tenzij wordt overgestapt naar een andere technische opleiding. 

Heeft u nog andere vragen, wilt u meer folders of wilt u uitgebreide informatie? 

Bel dan met Barbara Keuzenkamp Company Support of kijk op www.nextech-innovatie.nl. 

Dien vandaag nog je aanvraag in voor 
4 JAAR EXTRA STUDIEFINANCIERING

Barbara Keuzenkamp 

Company Support

INVESTEREN 
IN STUDIEBEURZEN
VOOR DE TECHNICI 
VAN DE TOEKOMST

Scholarships



4 JAAR 
STUDIEBEURS 

WINNEN MET JE 
PROFIELWERKSTUK 

TER WAARDE VAN 

€8.400,- 

ZIEN WAT NEXTECH 
VOOR JE KAN BETEKENEN? 
WWW.NEXTECH-INNOVATIE.NL NEXTECH SCHOLARSHIP VOOR JONG TECHNISCH TALENT

4X AANVULLENDE STUDIEBEURS 
VOOR TECHNISCHE HBO- OF WO-STUDIES 

De techniek is een prachtig en afwisselend vakgebied, dat ook nog eens grote kansen 

biedt. Wie kiest voor een technische studie, heeft een interessante carrière voor de 

boeg. En wellicht ook een aanvullende studiebeurs. Want NexTecH stelt ook dit jaar 

scholarships beschikbaar voor eindexamenkandidaten met een passie voor techniek. 

Elk jaar kennen we er vier toe, van in totaal €8.400,- per stuk over een studieperiode 

van vier jaar. Ze zijn voor HAVO- of VWO-scholieren die een profiel-werkstuk hebben 

gemaakt op het gebied van techniek en ons in een brief overtuigen 

van hun motivatie.

Interessant? Geef deze folder aan een 
mogelijk belanghebbende of stuur zelf 
een werkstuk en motivatie in. 

Over NexTecH 
NexTecH is in 1918 opgericht door de familie Stoop van de Dordtsche Petroleum Maatschappij, al heette het toen nog 

Industriefonds. In 2011 is de naam veranderd in NexTecH. Het doel is echter hetzelfde gebleven: een actieve bijdrage 

leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. 

Dat doen we door het stimuleren van kennisontwikkeling en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio en 

het bevorderen van de instroom daarvan. Startende studenten dus. We stellen daarom onder andere financiële middelen 

beschikbaar aan jongeren die kiezen voor een technische studie, in de vorm van het NexTecH Scholarship.

 Scholarships

Wie mag er meedoen?

• Deze wedstrijd is voor HAVO- en VWO-scholieren (jongens en meisjes) van scholen in Hoekse Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard; 

• De kandidaat/kandidaten slagen dit schooljaar voor het eindexamen;

•  De kandidaten hebben zich ingeschreven voor een technische HBO of WO opleiding. 

Hoe werkt het?

•  Maak alleen of gezamenlijk een profielwerkstuk met een technische of technologische inhoud;

•  De student beslist zelf of hij/zij het profielwerkstuk inlevert bij Nextech. Dit hoeft niet door tussenkomst van de school. 

Wel dient het profielwerkstuk door school als voldoende te zijn beoordeeld; 

•  Voeg een motivatiebrief bij met argumentatie waarom de student(en) van mening zijn dat zij voor de studiebeurs in aanmerking komen;

•  Meld je voor 31 maart aan via nextech-scholarships.nl/project-aanmelden/;

• NextTecH beoordeelt de inzendingen;

• De beste 4 inzenders ontvangen een scholarship voor 4 jaar (€ 8.400,-);

•   Per profielwerkstuk wordt een studiebeurs uitgekeerd van in principe € 2.100,- per jaar; 

• De uitkering is per werkstuk, ongeacht het aantal leerlingen; 

• De NexTecH Scholarships worden uitgereikt tijdens de Innovatie Award.

•  Er geldt geen terugbetalingsverplichting van het studiegeld als je een jaar niet hebt gehaald;

• Als een vorm van tegenprestatie kan je gevraagd worden je medewerking te verlenen aan pitches over de scholarships 

 op middelbare scholen;

• Daarnaast heb je in totaal zes jaar recht op de beurs, met een uitbetaling over maximaal 4 jaar;

• Het staat het bestuur van NexTecH vrij om jouw profielwerkstuk te gebruiken voor publicitaire doeleinden. 
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