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1 KIT Scholarship Fund
Aanleiding KIT Scholarship Fund
Gezondheidszorg is de afgelopen decennia flink verbeterd maar toch heeft een groot deel van de
wereldbevolking nog steeds géén toegang tot goede gezondheidszorg. Daarnaast is er grote
ongelijkheid in toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg wat ervoor zorgt dat vrouwen, kinderen,
mensen uit lagere inkomensgroepen en etnische minderheden erg slecht scoren op veel
gezondheidsindicatoren. Jaarlijks sterven nog steeds mensen onnodig aan ziektes die te voorkomen
of te behandelen zijn. Er zijn meer goed opgeleide gezondheidsprofessionals nodig die bij kunnen
dragen aan verbetering van gezondheidszorg en versterken van gezondheidssystemen wereldwijd.
Gezondheidssystemen zijn zo sterk als de mensen die er in werken, in de breedste zin van het
woord: van beleidsmakers, bestuurders, tot mensen werkzaam in private en publieke
gezondheidsvoorzieningen. Gezondheid en welzijn voor iedereen hangt af van het leiderschap van
al deze mensen.
KIT Scholarship Fund is opgericht door het KIT Royal Tropical Institute om bij te dragen aan
gezondheid en welzijn voor iedereen, ook vastgelegd in duurzaam ontwikkelingsdoel 3 van de SDG
agenda. De stichting steunt gezondheidswerkers uit lage inkomenslanden om een Masters
opleiding Internationale Gezondheidszorg aan het KIT te studeren om een leidende rol op zich te
nemen, en bij te dragen aan verbetering van gezondheid en welzijn voor iedereen.
Visie
Gezondheid en welzijn voor iedereen ter wereld.
Missie
KIT Scholarship Fund heeft als doel bij te dragen aan een betere gezondheid wereldwijd door
middel van capaciteitsopbouw in lage en midden inkomenslanden door hoger onderwijs en
onderzoek vanuit het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) of in samenwerking met andere
Organisaties aan te bieden.
Doelstelling
We zijn ervan overtuigd dat investeren in toekomstige leiders en experts in gezondheidszorg
bijdraagt aan duurzame verbetering van de gezondheidszorg, lokaal en internationaal. Daarom
streven we ernaar om met KIT Scholarship Fund een groeiend aantal veelbelovende
gezondheidsprofessionals uit lage inkomenslanden studiebeurzen aan te bieden om een master
programma in public health aan het KIT te studeren.
Door gezondheidsprofessionals op te leiden worden gezondheidsprofessionals beter in staat
gesteld om zélf het verschil te maken in hun eigen land en bij te dragen aan de verbetering van de
gezondheid en het welzijn van hun gemeenschap.
KIT Scholarship Fund streeft ernaar om een groeiend aantal mensen per jaar te steunen.
Strategie
Opleiden van leiders in wereldwijde gezondheidszorg
KIT Scholarship Fund werkt samen met stichtingen, particulieren, bedrijven om fondsen te werven
om studiebeurzen uit te kunnen geven.
Opleiding KIT Royal Tropical Institute
De beursstudenten volgen een opleiding aan het KIT (Koninklijke Instituut voor de Tropen).
Al meer dan 50 jaar leidt het KIT artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidsprofessionals van
over de hele wereld op tot leiders en experts in internationale gezondheidszorg. In samenwerking
met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam organiseert het KIT twee internationale Master
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programma’s, die geaccrediteerd zijn door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
Gezondheidsprofessionals uit de hele wereld volgen deze Master programma’s of korte cursussen
aan het KIT en dragen daarna wezenlijk bij aan de verbetering van gezondheid en welzijn voor de
bevolking in hun eigen land.
Doelgroepen
Primaire doelgroepen:
De studiebeurzen worden gegeven aan gezondheidsprofessionals uit lage inkomenslanden. Het
gaat dan zowel om artsen, verpleegkundigen, als om gezondheidsmanagers die werken als arts of
verpleegkundige in een lokaal of regionaal ziekenhuis of gezondheidscentrum, als docent op een
universiteit of beroepsopleiding, werkzaam zijn als gezondheidsmanager bij een nietgouvernementele maatschappelijke organisatie, beleidsmakers op ministeries van volksgezondheid
en die zich in willen zetten voor het verbeteren van zorg vanuit een public health perspectief
waarbij veel vanuit preventie wordt gewerkt.
Vrouwen zijn traditioneel ondervertegenwoordigd in leiderschapsrollen in gezondheidssystemen in
veel lage inkomenslanden. Bij de verstrekking van beurzen zal hier rekening mee worden
gehouden.
Resultaat
Na een Mastersopleiding aan het KIT kunnen gezondheidswerkers beter bijdragen aan verbetering
van gezondheid en welzijn in eigen land en wereldwijd. KIT alumni zetten zich in voor het
versterken en verbeteren van gezondheidsbeleid, werken voor lokale en internationale organisaties
in het bestrijden van epidemieën zoals Covid-19, ebola, malaria, HIV en Aids en het verbeteren van
moeder- en kindzorg met daarin veel aandacht voor preventie en het versterken van
gezondheidssystemen. Zij geven hun kennis door binnen lokale organisaties en werken op
ministeries als beleidsmakers en managers. Zo maakt een opleiding van één persoon het verschil
voor de gezondheid van duizenden mensen.

2 Huidige situatie
Uitgegeven beurzen
KIT Scholarship Fund is in 2013 opgericht. Dankzij de giften van stichtingen en particulieren was
het mogelijk de afgelopen jaren een groeiend aantal beurzen te verstrekken aan getalenteerde
gezondheidsprofessionals uit lage inkomenslanden om een Masters programma aan KIT te
studeren.
2015-2016: Twee studiebeurzen verstrekt aan studenten uit Kenya en Egypte (2 deelbeurzen).
2016-2017: Drie studiebeurzen verstrekt aan studenten uit Filippijnen, Nigeria en Afghanistan (3
deelbeurzen).
2017-2018: Vijf studiebeurzen verstrekt aan studenten uit Burundi, Yemen, Egypte, Zimbabwe en
Indonesia. (3 deelbeurzen, 2 volledige beurzen)
2018-2019: Drie studiebeurzen verstrekt aan studenten uit Myanmar, Uganda en Malawi.(2
deelbeurzen, 1 volledige beurs)
2019-2020: Vier studiebeurzen verstrekt aan studenten uit Malawi, Egypte, Indonesia en India (2
volledige beurzen, 2 deelbeurzen).
2020-2021: Acht studiebeurzen verstrekt aan studenten uit Myanmar, Kenya, Yemen, Sudan,
Zimbabwe, Iran, Indonesië (5 deelbeurzen, 3 volledige beurzen).
Voor de volledige profielen van de bursalen bezoek onze website: https://www.kit.nl/kitscholarship-fund/former-scholarship-students/

Activiteiten van de organisatie
Doorlopende activiteiten
Uitgiftes beurzen
Elk jaar worden volledige en deelbeurzen uitgegeven na een uitgebreide selectie van kandidaten.
Fondsenwerving
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Fondsen worden geworven tussen mei en april (1 jaar) en uitgegeven voor het daaropvolgende
academische jaar.
In de komende jaren zal gewerkt worden aan het opschalen van fondsenwerving zodat er meer
mensen gesteund kunnen worden met een studiebeurs. De behoefte aan beurzen is jaarlijks vele
malen groter dan het aanbod.
In 2021 zal opnieuw naar de focus van fondsenwerving gekeken worden en een plan ontwikkeld
worden.

3 Toekomst KIT Scholarship Fund
Een aantal factoren is in de toekomst van belang voor KIT Scholarship Fund:
Belang van het investeren in mondiale gezondheidszorg erkend als gevolg van Covid-19
De huidige pandemie heeft duidelijk gemaakt dat sterke gezondheidssystemen wereldwijd van het
grootste belang zijn voor iedereen. De relevantie en urgentie voor goed opgeleide
gezondheidsprofessionals is groter dan ooit. In 2020 en 2021 droegen KIT alumni waar mogelijk bij
aan de bestrijding van Covid-19. Tegelijk zijn ook veel resources weggelekt, grote schulden
opgebouwd met nationale economische ondersteuningsprogramma’s in hoge inkomenslanden en
continue kwetsbaarheid van systemen (lage vaccinatie dekking bijvoorbeeld) in LMIC.
Daling overige beurzen
Elk jaar melden honderden gezondheidsprofessionals zich aan om een masters programma aan het
KIT te studeren. Enkel zo’n 15% daarvan vindt de financiële mogelijkheden om een masters
programma te studeren via studiebeurzen, steun van werkgevers, leningen of andere middelen.
Studenten uit ontwikkelingslanden zijn helaas bijna altijd op een studiebeurs aangewezen om aan
het KIT te studeren. Helaas zien we niet alleen in Nederland dat het budget voor gezondheid
gerelateerde studiebeurzen omlaag gaat. Internationale overheden en organisaties bezuinigen ook
deels op onderwijs. Daarnaast zijn er landen die helemaal niet in aanmerking komen voor beurzen.
Door deze ongewisse toekomst is het des te belangrijker dat KIT verder inzet op de diversificatie
van haar financieringsbronnen voor studiebeurzen. De doelstellingen zijn gebaseerd op deze
realiteit.
Veranderende verhoudingen en perspectieven op professioneel onderwijs
De komende jaren zal er meer aandacht zijn voor het toegankelijk maken van onderwijs voor
mensen uit lage inkomenslanden door middel van distance based opties. Ook wordt gezocht naar
(gelijkwaardige) partnerschappen met hoger onderwijs instituten in de landen zelf, om nog beter
aan te sluiten bij de lokale behoeften, capaciteiten en ontwikkelingen.

4 Organisatie KIT Scholarship Fund
Stichting KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek is in juni 2013 opgericht. De naam KIT
Scholarship Fund wordt als werknaam gebruikt.
De stichting heeft als doel bij te dragen aan capaciteitsopbouw in lage en midden inkomenslanden
door middel van hoger onderwijs en onderzoek vanuit het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen)
of in samenwerking met andere organisaties.
Algemene informatie
Informatie:
ANBI status: toegekend juli 2013
RSIN/fiscaal nummer: 8529 96 688
Inschrijving KvK: 58344837
Bankinformatie
Bankgegevens KIT Scholarship Fund (Stichting KIT Fonds)
IBAN number: NL91ABNA0525420568
SWIFT BIC: ABNANL2AKIT Scholarship Fund
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Contact informatie
KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek
KIT Scholarship Fund
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam
P.O. Box 95001
1090 HA Amsterdam
Nederland
www.kit.nl/kit-scholarship-fund
Filmpjes KIT Scholarship Fund:
Lang: https://www.youtube.com/watch?v=w88qeL-ZxAg
Kort: https://www.youtube.com/watch?v=3Kg0JBulOuY
Contactpersonen
Kim Vandenberghe, programma coördinator
Telefoon: +31(0)20 568 8411
k.vandenberghe@kit.nl

Lisanne Gerstel, programma directeur Master courses
l.gerstel@kit.nl

Bestuur KIT Fonds
Voorzitter: Dancker Bijleveld
Penningmeester: Jasmijn Melse
Secretaris: Alexander Huygen
Algemeen bestuurslid: Suzette de Boer
Er wordt een portefeuille verdeling onder de bestuursleden gehanteerd.
Beloning
De stichting is strikt non-profit. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden,
noch vacatiegelden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van hun bestuursfunctie
kunnen vergoed worden, mist niet bovenmatig.
Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De dagelijkse uitvoerende taken liggen bij
personeelsleden van het KIT, die gefinancierd worden vanuit het KIT.

Fondsenwerving KIT Scholarship Fund
De fondsenwerving wordt voorbereid en uitgevoerd door medewerkers KIT Marketing
Communication en Education.
Financiële en overige administratie fondsenwerving
Financiële administratie KIT Scholarship Fund wordt uitgevoerd door medewerkers van KIT
Financiële administratie. De jaarrekening wordt opgesteld door KIT Financiële administratie.
Secretariële ondersteuning gebeurd door medewerker Course administration office KIT.
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5 Financiën
Fondsenwerving
De stichting verwerft inkomsten door middel van fondsenwerving bij fondsen, particulieren en
andere organisaties die achter de doelstellingen van KIT Scholarship Fund staan.
Huidige donateurs
Ontvangen giften komen van relaties van KIT, alumni en particulieren met affiniteit met het doel van
KIT Scholarship Fund.
Grote giften zijn de afgelopen jaren ontvangen van verschillende stichtingen, bedrijven en
particulieren. Met een aantal van hen is een meerjarige overeenkomst.
Daarnaast wordt er samengewerkt aan co-financiering van beurzen met een aantal organisaties.
Verschillende manieren van samenwerking zijn mogelijk en er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd
om elkaars doelen te versterken. Bijvoorbeeld door in samenwerking met een organisatie/persoon
een specifieke beurs uit te geven voor een geografische regio (bijvoorbeeld Zuid oost Azië, Malawi),
of een inhoudelijke focus (bijvoorbeeld non communicable diseases en obesitas, sexual and
reproductive health en gender based violence), of gender voorkeur.
Voor de komende jaren wordt er gestreefd naar een groei in fondsenwerving en diversificatie van
financieringsbronnen, zodat meer gekwalificeerde kandidaten een studiebeurs kunnen ontvangen.
Beheer gelden
Gelden gedoneerd aan het KIT Scholarship Fund vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de stichting. De verkregen inkomsten worden beheerd door de financiele afdeling van KIT Royal
Tropical Institute.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Besteding gelden
Gelden gedoneerd aan het KIT Scholarship Fund worden besteed aan de uitgiftes van studiebeurzen
voor gezondheidsprofessionals uit lage inkomenslanden om een opleiding aan KIT te volgen.
Per jaar wordt besloten hoeveel beurzen uitgegeven kunnen worden, afhankelijk van de te besteden
middelen.
Soorten beurzen
Er worden volledige beurzen uitgegeven waarmee alle kosten van studie aan KIT worden gedekt,
inclusief huisvesting, reiskosten, leef kosten e.d.
Er worden deelbeurzen uitgegeven. In dit geval wordt een deel vanuit andere financiering gedekt.
Dit kan zijn: bijdrage van andere beursinstantie, werkgever, eigen bijdrage, overige bijdragen etc.
Er wordt gestreefd om een balans van respectievelijk 40-60 mannen, vrouwen uit te geven.
Procedure selectie
KIT Education zal geïnformeerd worden over aantal beschikbare beurzen voor het daaropvolgende
academische jaar. Hierbij zal rekening gehouden worden met het aantal volledige en halve beurzen.
Indien een beurs geheel door een donateur (stichting, vermogensfonds, bedrijf, particulier)
gefinancierd wordt, al dan niet met een beurs op naam, dan kunnen er aanvullende vereisten van
toepassing zijn zoals voorkeur van gever voor regio of land van oorsprong, gender, keuze studie,
specialisatie. In dit laatste geval kunnen gevers, indien ze dit op prijs stellen, inspraak hebben in de
selectie.
Selectie commissie
De selectie commissie bestaat uit: KIT Education Director, cursus coördinatoren Masters en korte
cursussen van KIT en het KIT Scholarship Fund bestuur. In bepaalde gevallen kunnen donateurs ook
inspraak hebben in de selectie.
Twee keer per jaar zal de selectie commissie samenkomen.
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Administratie
De administratieve opvolging wordt gedaan door de cursusadministratie van KIT Education en
project administratie KIT.
Overige kosten
Sinds de oprichting van de stichting worden de kosten van organisatie, administratie en
fondsenwerving gedragen door KIT Royal Tropical Institute. Hierdoor komt 100% van de giften ten
goede aan studiebeurzen.
De komende jaren zal KIT deze kosten blijven dragen. Indien de stichting de komende jaren/in de
toekomst een substantiële groei doormaakt dan kan dit uitgangspunt mogelijk worden
heroverwogen.
Opbouw continuïteit reserve
De stichting streeft naar de opbouw van een continuïteitsreserve om in geval van tegenvallende
inkomsten ook continuïteit te kunnen geven aan beursuitgaves. Bij reguliere niet geoormerkte
donaties zal 5% als reserve geoormerkt worden.
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