
2,5 maanden is de gemiddelde doorlooptijd
van een aanvraag tot beslissing

Toegekende projecten in het land

Totaal toegekend speciale programma’s

Facts & Figures 
VSBfonds Donaties
Kwartaal 4 - 2022
De facts & �gures zijn cumulatief, dus je ziet waar we op dat moment 
in het jaar staan. 

Landelijke
projecten

Kwartaalrapportage
Ieder kwartaal maakt VSBfonds 
de balans op van wat we doen en 
wat de resultaten daarvan zijn. 
Slagen we er voldoende in om 
onze missie te realiseren? Die is 
bijdragen aan een samenleving 
waar iedereen actief wil en kan 
meedoen. Dit doen wij door 
initiatieven te steunen die actief 
burgerschap mogelijk maken en 
versterken. 

Meer informatie? Kijk op vsbfonds.nl Iedereen doet mee

Ontvangen aanvragen: 2138
Toegekende donaties: 1388

Aanvragen
Kunst & Cultuur

Aanvragen
Mens & Maatschappij

1344794

Toegewezen

Toegewezen

856

532

Q1

€ 28,2
miljoen  

Totaal
donatiebudget 

46

57

36

91

153

37

265

44

149246

144

82

38

25.383.731,-
Donaties

Verdeling universiteiten 
en hogescholen

Universiteiten Hogescholen

77 88

VSBfonds Beurzen MBO

Beurs voor studie of onderzoek 
in het buitenland

Aanmeldingen

Selectie-
gesprekken

- Door Corona hebben veel bursalen van de lichting 2021 uitstel
gekregen. Een groot deel (18%) heeft zich teruggetrokken, dat
is meer dan andere jaren.

- Uiteindelijk is een groot deel in het najaar 2022 alsnog
afgereisd naar de buitenlandse studiebestemming. In totaal
zijn van deze lichting 150 bursalen (89%) vertrokken.

- Eind 2022 zijn 141 (86%) bursalen van de lichting 2022
vertrokken naar het buitenland. Een aantal studenten (19)
vertrekt later dit jaar. 18 Studenten (11%) hebben zich
teruggetrokken.

- In hun plaats hebben 13 reservekandidaten de VSBfonds
Beurs ontvangen.

In 2022 vertrokken in totaal 19 mbo-studenten met een 
VSBfonds Beurs naar het buitenland. Deze studenten maken 
onderdeel uit van de pilot waarin we onze beurzen ook voor 
mbo-ers toegankelijk willen maken. De pilot heeft geleid tot 
een aanvulling aan ons beurzenprogramma, dat we in 2023 
uitvoeren in samenwerking met 11 mbo-instellingen.
De mbo-ers vertrokken in 2022 naar 14 verschillende landen 
voor de volgende buitenlandplannen:

331
Toegekende

beurzen 165

390

Mens & 
Maatschappij 
€ 13.127.678,-

Vrijwilligerswerk
11

Taalcursus
9

Vrijwillige stage
1

Associate Degree
1

Anders
9

Kunst & Cultuur 
€ 12.256.053,-

€ 668.624,-
€ 871.457,-

€ 1.000.000,-

€ 1.285.246,-

Q2 Q3 Q4

Kunst & Cultuur 
€ 11,9 miljoen

Mens & Maatschappij 
€ 13,4 miljoen

Studiebeurzen
€ 1,6 miljoen

Overig
€ 1,3 miljoen  

Totaal toegekend t/m kwartaal 4 
€ 28,2 miljoen

Hoogte toekenning donaties

Tot € 5.000,-

€ 5.001,- 
tot € 30.000,-

> € 30.000,-

571

153

664


