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Wanneer moet ik zijn afgestudeerd?
Je diploma moet gedateerd zijn na 9 februari 2018.
Ik ben beeldend kunstenaar/filmmaker/theatermaker/journalist/schrijver, kan ik
ook een aanvraag indienen?
Helaas, talentontwikkeling is bedoeld voor ontwerpers, digitale makers en architecten.
• Beeldend kunstenaars en fotografen kunnen een kunstenaar start aanvragen bij het
Mondriaan Fonds.
• Theatermakers en muzikanten kunnen terecht bij het Fonds Podiumkunsten.
• Filmmakers kunnen terecht bij het Filmfonds.
• Schrijvers kunnen terecht bij het Letterenfonds.
• Voor mediamakers en journalisten zijn er verschillende fondsen, zoals het
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, het NPO-Fonds en Democratie en Media
Ik heb een interdisciplinaire praktijk en denk dat ik wel in aanmerking kom, maar
mijn opleiding staat niet op de lijst met ontwerpopleidingen.
Stuur beeld van je werk of een link van je website en drie zinnen over jouw praktijk en
genoten opleiding naar Marieke Ladru: m.ladru@stimuleringsfonds.nl.
Kan ik aanvragen als collectief/studio?
Dit is mogelijk. Je kunt alleen dan niet ook individueel indienen. Let op: alle deelnemers
aan het collectief of studio moeten voldoen aan de voorwaarden. Is dit niet het geval?
Neem dan contact op met het fondsbureau.
Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, kan ik wel een aanvraag indienen?
Aanvragen kan als je bent afgestudeerd aan een Nederlandse opleiding en in Nederland
woont. Heb je niet aan een Nederlandse opleiding gestudeerd? Dan kom je helaas niet
in aanmerking voor deze regeling. Je kan wel terecht bij een van de andere regelingen
van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Kan ik ook een aanvraag indienen voor een werkperiode aan een
postacademische instelling zoals de Rijksakademie, Jan van Eyck of BAK?
Er kan niet worden aangevraagd voor deelname/werkperiodes aan een
postacademische instelling of postdoctorale opleiding, zoals de Rijksakademie, de
Ateliers, de Jan van Eyck Academie, EKWC, BAK of het Art & Society programma van
de AHK.
Kan ik een aanvraag indienen als ik nog een bachelor- of masterprogramma, PhDtraject of een deeltijdopleiding volg?
Een beurs talentontwikkeling kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van
onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor
postacademische of postdoctorale opleidingen. Deze trajecten kunnen dus geen deel
uitmaken van een aanvraag of ontwikkelplan.
Ik woon in het Carïbisch deel van het Koninkrijk, kan ik een aanvraag indienen?
Ontwerpers die woonachtig zijn in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint
Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten) en een diploma hebben van een
ontwerpopleiding of één tot maximaal vier jaar werkzaam zijn als zelfstandig ontwerper
kunnen ook aanvragen.
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algemeen

Ik heb nog geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel, wat kan ik doen?
Als je doorgaat naar de tweede ronde ben je verplicht om een KvK-uittreksel te
uploaden. Voor alle aanvragers moet dit een Nederlandse KvK-inschrijving zijn. Voor
aanvragers uit het Caraïbisch deel van het Koninkrijk mag dit een inschrijving zijn bij
een van de lokale kamers van koophandel.
Kan ik een concept voorleggen?
Nee. Gezien het grote aantal aanvragen is het voor ons onmogelijk om binnen deze
regeling alle aanvragers individueel te begeleiden of concepten mee te lezen. We
maken daarom geen afspraken en beantwoorden alleen korte vragen per e-mail,
telefoon of tijdens bijeenkomsten zoals Get a Grant Event.
Mijn portfolio/brief is te lang, moet ik het inkorten?
De voorwaarden zijn streng. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum
is aangegeven, anders nemen we je aanvraag niet in behandeling.
• De brief is maximaal 700 woorden (2x A4) in een leesbaar lettertype;
• Het portfolio is maximaal 10 pagina’s en maximaal 15MB bij upload;
• Het CV is maximaal 2 pagina’s, dat geldt ook voor collectieven.
Moet ik btw afdragen als ik word geselecteerd voor de talentontwikkelingsbeurs?
Bij belastingvragen adviseren we contact op te nemen met een financieel adviseur
of een belastinginspecteur. In principe is de beurs vrij van btw. Wel wordt de beurs
gerekend als inkomen, dus moet je deze opgeven bij je inkomstenbelasting.
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aanvragen

