VeMet-Luiten Stagebeurs
REGLEMENT
1. De VeMet-Luiten Stagebeurs wordt eens per jaar toegekend aan een student aan een
Nederlandse WO- of HBO-instelling of aan een werknemer van een Nederlands bedrijf.
2. De beurs zal alleen worden toegekend aan een werknemer van een bedrijf als de stage bedoeld
is voor de ontwikkeling van de metaalkundige kennis van de betreffende persoon.
3. De bursaal hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben of de Nederlandse taal machtig te
zijn. De bursaal beheerst in elk geval de Engelse taal in woord en schrift.
4. De stage wordt uitgevoerd bij een buitenlands bedrijf, onderzoeksinstituut of onderwijsinstelling.
5. Tijdens de stage dient de stagiair(e) metaalkundig werk / onderzoek uit te voeren dat leidt tot
verhoging van de metaalkundige kennis en/of verbetering van duurzaam gebruik van metalen.
6. Kandidaten dienen voor 1 juni via het mailadres VeMetLuitenbeurs@vemet.nl een Nederlands- of
Engelstalig voorstel in, dat tenminste bevat:
- 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
7. De selectiecommissie wordt gevormd door drie leden van het bestuur van de VeMet. De
selectiecommissie doet een voordracht aan het bestuur van de VeMet, dat besluit. Het besluit
van het VeMet-bestuur is bindend.
8. De criteria voor toekenning 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
9. De beurs zal maximaal €5000 zijn, maar niet meer dan de volledige kosten van de stage.
10. De kosten van de stage waarvoor de beurs gebruikt kan worden zijn in elk geval: reis- en
verblijfkosten, onderzoekskosten, inschrijfgeld. Voor overige kosten kan overlegd worden met
de selectiecommissie.
11. De beurs wordt toegekend op de jaarlijkse VeMet-dag in juni, waarvoor alle indieners worden
uitgenodigd.
12. De stage moet in hetzelfde jaar of het daarop volgende jaar worden uitgevoerd.
13. De helft van het bedrag zal voorafgaand aan de stage worden uitgekeerd, de andere helft
wanneer de stage is afgerond en door de opdrachtgevers als voldoende is beoordeeld. In
overleg kan van deze verhouding worden afgeweken.
14. Na afloop van de stage dient de bursaal het stageverslag en een financiële verantwoording in
bij de VeMet. Tenminste een samenvatting van het verslag wordt openbaar gemaakt op de
website van de VeMet.
15. De bursaal geeft een presentatie over de stage op de VeMet-dag na het jaar van toekenning.
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