Aangesloten bij de Bond voor Materialenkennis

Delft, 21 november 2014
Geachte heer/mevrouw,
Materialen zijn overal om ons heen, en vormen de basis voor onze technologische maatschappij. Ze zijn
mede bepalend voor onze vooruitgang om te komen tot een duurzame balans tussen technologie en
milieu. De Vereniging Metalen, VeMet, aangesloten bij de Bond voor Materialenkennis, spant zich in om
kennis van en belangstelling voor één van de belangrijkste materiaalklassen, metalen, te versterken. We
constateren dat de belangstelling voor het vakgebied Metaalkunde blijvend laag is, terwijl de eisen voor
metalen extremer worden, zowel qua eigenschappen als qua duurzaamheid. Tegelijkertijd neemt het
aantal metaalkundigen af en begint het gebrek aan metaalkundige kennis in het Nederlandse onderwijs
en bedrijfsleven echt een probleem te worden. De VeMet kan dit probleem niet oplossen, maar
presenteert u, als onderwijsinstantie of bedrijf, het initiatief van de Luitenbeurs.
De VeMet stelt eens per jaar een beurs van max. € 5000 beschikbaar voor een buitenlandse stage van
een student of werknemer. De stage kan plaatsvinden bij een buitenlandse universiteit,
onderzoeksinstituut of bedrijf en moet gericht zijn op het vergroten van de metaalkundige kennis van de
bursaal. De belangrijkste criteria bij de selectie zullen zijn:






Metaalkundige inhoud van de stage
Kwaliteit van de ontvangende instantie
Doel van de stage binnen de opleiding of de carrière van de bursaal
Bijdrage aan de versterking van metaalkundige kennis en duurzaam gebruik van metalen
De stage dient in 2015 of 2016 te worden uitgevoerd

De beurs kan aan een metaalkundige (student) worden toegekend of aan een persoon uit een ander
vakgebied, die haar of zijn metaalkundige kennis wil verdiepen of verbreden. De bursaal hoeft niet de
Nederlandse nationaliteit te hebben.
Om in aanmerking te komen voor de Luitenbeurs moeten kandidaten voor 1 mei 2015 een aanvraag (in
het Nederlands of in het Engels) indienen bij het secretariaat van de VeMet,
e-mail: VeMetLuitenbeurs@vemet.nl, die de volgende onderdelen bevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curriculum Vitae en contactgegevens
Motivering waarom juist deze kandidaat de stagebeurs zou moeten krijgen.
Beschrijving van de inhoud van de stage
Motivering voor de keuze van de ontvangende instantie en begeleiding vanuit Nederland
Bijdrage van de stage aan verrijking van metaalkundige kennis en duurzaam gebruik van metalen
Beknopt financieel overzicht van de stage
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Het bestuur van de VeMet zal tijdens de jaarlijkse VeMet-dag de beslissing over de toekenning van de
Luitenbeurs 2015 bekend maken. Alle kandidaten zullen een uitnodiging ontvangen om de VeMet-dag
bij te wonen, maar worden in de dagen daarna ook schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
De stage dient uiterlijk in 2016 te worden uitgevoerd. Na de stage dient het stagerapport aan de VeMet
te worden toegestuurd. Een door de ontvangende instantie goedgekeurd stageverslag of samenvatting
daarvan zal gepubliceerd worden op de website van de VeMet met verwijzing naar de VeMet
Luitenbeurs. Voor verdere voorwaarden wordt verwezen naar de voorwaarden vermeld op de VeMet
website.
Wij willen u vragen om de informatie over de Luitenbeurs te verspreiden onder uw studenten en
werknemers en het indienen van aanvragen te stimuleren. Als hulp daarbij bieden we u een tweetalige
aanvraagformulier aan. Indien u vragen heeft over de Luitenbeurs zullen wij ons best doen die voor u te
beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

prof.dr.ir. Jilt Sietsma
voorzitter

ing. Erik Schuring-IWE
secretaris
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