
 

Het Famtofam Studiefonds 
 
In 2015 ontstond het idee om te komen tot de opzet van een Famtofam Studiefonds. De 
doelstelling was om (geselecteerde) jonge mensen, die de Middelbare school hebben 
afgerond, in staat te stellen een universitaire studie te volgen. In 2016 zijn plannen hiervoor 
uitgewerkt en doorgesproken met onze contactpersonen in Armenië. In 2017 zijn de 
plannen omgezet in een concrete set van afspraken en procedures. Alle 
procesbeschrijvingen zijn inmiddels afgerond. 
 
Onder strenge voorwaarden kunnen kandidaatstudenten gedurende 4 jaar een studiebeurs 
van Famtofam krijgen om zo hun doctoraalstudie te kunnen doen. Selectie van deze 
studenten begint 2 jaar voordat ze hun Middelbare schoolopleiding hebben afgerond. Na 
selectie worden de studenten gedurende die laatste 2 jaar begeleid door de Famtofam 
contactpersoon. Resultaten worden zo gevolgd en besproken. Aan het eind van de 
Middelbare school wordt (na advies van de Famtofam contactpersoon) door het Famtofam 
bestuur een beslissing genomen of de betreffende student wordt toegelaten tot het 
Famtofam Studiefonds of wordt afgewezen. 
 
Wanneer die beslissing positief is wordt door de student en Famtofam een 
Studiefondsovereenkomst afgesloten en kan de student gedurende de eerste 4 jaar van de 
universitaire studie aanspraak maken op financiële ondersteuning van het fonds. Gedurende 
die 4 jaar wordt de student gevolgd en begeleid door de Famtofam Study Supervisor die ook 
de contacten namens het Famtofam bestuur onderhoudt met de student en de universitaire 
instelling. 
 
Wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen door de student kan het Famtofam 
bestuur de ondersteuning door het Famtofam Studiefonds beëindigen. 
 
Nu is het zaak om fondsen te werven voor het Famtofam Studiefonds zodat Famtofam haar 
ambities concreet kan maken om met het studiefonds van start te gaan. Per student is een 
jaarlijks budget opgesteld van €750. De totale studie tot het doctoraal examen is daarmee 
begroot op €3.000.  
Er is een projectplan opgesteld voor potentiële sponsoren die ons willen helpen het 
studiefonds te financieren. In dit projectplan is beschreven wat het studiefonds behelst, wat 
de kosten zijn en hoe men kan helpen om de nodige fondsen beschikbaar te krijgen. Voor 
inzage in het Projectplan klik hier. 
 
Het is de bedoeling in september 2018 de eerste student toe te laten tot het studiefonds. 
 
 

https://www.famtofam.nl/wp-content/uploads/2018/01/Projectplan-Famtofam-Studiefonds-24-11-2017.pdf

