
      

 

Netherlands-Asia Honours Summer School 2021 

De NAHSS is een unieke samenwerking tussen allerlei Nederlandse universiteiten, vier 

ministeries en meer dan twaalf Nederlandse en Chinese multinationals. Door middel van een 

programma vol academische, business en culturele aspecten informeert de NAHSS studenten 

over de rol van China op het wereldtoneel. Op deze manier kun je je als student 

voorbereiden op de dynamiek van de arbeidsmarkt en een China-georiënteerde carrière.  

De honderd geselecteerde studenten nemen deel aan een voorbereidend traject en een 
tweeweeks zomerprogramma in Nederland. Het voorbereidend traject staat in het teken van 
een consultancy project uitvoeren voor één van onze partners, trainingen en culturele 
activiteiten. Tijdens het zomerprogramma krijgen studenten onder andere de kans om zich 
te verdiepen in het thema The Power of Connectivity, te werken aan case studies met 
maatschappelijke impact, toonaangevende multinationals te bezoeken, gastlezingen van 
CEO’s en China-experts bij te wonen en de cultuur van China te ontdekken. De NAHSS 2021 
vindt geheel plaats in Nederland.   

Kijk voor meer informatie op www.nahss.nl en volg ons op Facebook en Instagram.  

Wanneer:   Eind Maart 2021: Kick-Off weekend  

  Juli 2021: Tweeweeks Zomerprogramma in Nederland 

  Eind September 2021: Afsluiting NAHSS Slotceremonie 

Kosten: 

Om mee te doen aan de NAHSS betaal je een eigen bijdrage van €300 

  

Criteria kandidaten: 

● Je bent een tweede- of derdejaars bachelor student aan een Nederlandse 

onderzoeksuniversiteit. (* Hogere jaarlagen bachelor studenten met gegronde redenen 

voor studievertraging mogen zich ook aanmelden voor de NAHSS (e.g. bestuursjaar 

en/of stage)). 

● Je hebt een vloeiende taalbeheersing in Engels (academisch) en Nederlands (NT2) in 

zowel spraak als geschrift. 

● Je hebt affiniteit met China. 

● Je bent ambitieus, sociaal, actief, open-minded en ondernemend. 

● Je bent een excellente student en voldoet aan één van de volgende criteria: 

http://www.nahss.nl/
https://www.facebook.com/NetherlandsAsiaHonoursSummerSchool/
https://www.instagram.com/nahss_updates/


       

o Honours Student 

o Onderscheidende extracurriculaire activiteiten 

o Bovengemiddelde cijfers (≥ 8/10). 

● Twijfel je of je voldoet aan de bovenstaande criteria? Neem dan contact op via 

info@nahss.nl 

● Je bent na afloop van het NAHSS-programma beschikbaar als TU NAHSS student 

ambassadeur voor het daaropvolgende jaar. Als student ambassadeur lever je een 

bijdrage aan voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van de promotie van het NAHSS-

programma aan de TU Delft, bijvoorbeeld het geven van een presentatie op de faculteit 

tijdens de Study Abroad week, het beantwoorden van vragen van studenten etc. 

 

De TU Delft kan maximaal 20 kandidaten voordragen voor de Netherlands-Asia Honours 

Summer School. De landelijke NAHSS selectiecommissie (gevormd door o.a. McKinsey & 

Company) is verantwoordelijk voor de eindselectie. 

 

Selectieprocedure TU Delft 
 

1. Aanmelding digitaal via www.nahss.nl 

De aanmelding voor de voorselectie loopt via de website www.nahss.nl en opent op 1 

december 2020. De sluitingsdatum is 8 januari 2021. Let op: je kunt de begeleidende 

documenten bij de aanvraag maar één keer uploaden. Er is geen gelegenheid om, nadat je de 

voorbereidende workshops bij de TU hebt gevolgd, nog correcties aan te brengen. Dus meld 

je pas aan via deze website als alle documenten definitief zijn. 

  

2. Schriftelijke selectieronde 

Voor de voorselectie worden de volgende documenten gevraagd: 

- Curriculum Vitae (in het Engels) 

- Twee korte essays in het Engels. Essay 1 zal ingaan op China en/of het thema van de 

NAHSS 2021. Essay 2 zal een personal statement zijn. 

- Een korte pitchvideo (max. 1 minuut in het Nederlands) waarin je verwoordt waarom jij 

geselecteerd moet worden voor de NAHSS 

- Gewaarmerkte cijferlijst bachelor met je gemiddelde  

 

Tijdpad Voorbereiding  

➢ 1 December 2020 Workshop 15:00-16:00 via Zoom: “How to pitch yourself in a video 

application” van 15:00-16:00 aangeboden bij TU Delft Career & Counselling Services 

Volg deze workhsop om goed op een rijtje te krijgen wat jouw boodschap gaat zijn in de 

pitch. Meld je aan via careercentre@tudelft.nl. 

 

➢ CV & Motivation letter check: daily Walk-in hours  

NAHSS Informatiebijeenkomsten  

Aanmelden voor een bijeenkomst kan hier.  

➢ Woensdag 2 december, 12:30 uur 
➢ Dinsdag 8 december, 19:00 uur 

mailto:info@nahss.nl
http://www.nahss.nl/
mailto:careercentre@tudelft.nl
https://www.tudelft.nl/en/student/counselling/meet-us/walk-in-hours/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccb6QNuS6xeJ9SUvqc7pEijsk5dJYMBodQd5xxU-jKvJPSeg/viewform?usp=sf_link


       

  

 

Afgelopen jaar is gebleken dat dat je je kansen om geselecteerd te worden aanzienlijk kunt 

vergroten door deel te nemen aan de voorbereidende workshops. Geef je op voor deze 

activiteiten via Brightspace van de TU Delft Career & Counselling Services  

 

Tijdpad Selectie TU Delft 

➢ 25 januari 2021: De TU Delft draagt de geselecteerd kandidaten voor bij de NAHSS. 

➢ 27 januari 2021: De NAHSS maakt bekend of je doorgaat naar de tweede, landelijke 

selectieronde. 

➢ 13 februari 2021: De NAHSS maakt bekend welke studenten definitief zijn geselecteerd 

voor de  NAHSS Programma.  

 

 

Contact  

Contactpersoon TU Delft:  

Mevrouw drs. G. de Graaf, projectmanager Internationale Programma’s van het Education 

Service Centre. 

Tel: 015-2788012 

 

Informatie over voorbereidende activiteiten: 

careercentre@tudelft.nl  

 

Mocht je in contact willen komen met studenten die eerder aan de NAHSS hebben 

deelgenomen, stuur dan een e-mail naar de TU Delft NAHSS 2020 ambassadeur Raman van 

Wee (email: r.g.vanwee@student.tudelft.nl)  

 

mailto:careercentre@tudelft.nl
mailto:r.g.vanwee@student.tudelft.nl

