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Informatiebrochure AiNed Fellowship grant 
 

Nationale Groeifonds Programma AiNed  

Het AiNed programma bevordert de ontwikkeling en toepassing van Artificiële 
Intelligentie (AI) bij het Nederlandse bedrijfsleven en overheden.  

 

Het AiNed programma volgt daarbij de Europese benadering van excellentie in AI. Nieuwe 
AI-technologie gedreven business modellen anticiperen op Europese wetgeving, zijn 
betrouwbaar en mensgericht, en vermijden monopolies. Op die manier levert het programma 
een grote bijdrage aan toekomstige economische groei en strategische autonomie over de 
wijze waarop AI wordt toegepast.  
 
De AiNed aanpak is gebaseerd op een integrale ketenbenadering met publieke en private 
partijen. Hierbij worden in samenwerkingsverbanden knelpunten aangepakt die kritisch zijn 
voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe AI-producten, -processen en -diensten. In de 
verschillende deelprogramma’s staan kennis- en talentontwikkeling, human capital, 
valorisatie en de versterking van het nationale AI-ecosysteem centraal. Waarbij ingezet wordt 
op AI-vraagstukken die van groot gemeenschappelijk belang zijn en een grote spill-over 
hebben naar verschillende toepassingsgebieden, en het ontsluiten van kennis en ervaring 
naar alle belanghebbenden in de quadrupel helix. 

AiNed Fellowship grant 

De AiNed Fellowship grants maken deel uit van het deelprogramma ‘kennis en 
innovatiebasis’. Het doel van de Fellowship grants is Nederlandse academische 
kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor bijzondere en excellente AI-onderzoekers in 
de internationale strijd om talent. In de eerste ronde zijn de Fellowship grants gericht op het 
aantrekken van nieuw talent, die veelal ook concurrerende internationale aanbiedingen 
krijgen. Dankzij de inzet van AiNed Fellowship grants wordt de kennis- en onderwijsbasis op 
het gebied van AI in Nederland verstevigd. 

 Het AiNed Fellowship grant programmaonderdeel richt zich op universiteiten en de 
NWO en KNAW instituten. 

 Het totale subsidiebudget voor dit programmaonderdeel is in de eerste ronde (2022-
2023) € 20 miljoen. 
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Het AiNed Fellowship grant programmaonderdeel helpt academische kennisinstellingen 
bijzondere AI-wetenschappers aan te trekken in de internationale competitie om talent. 

 De Fellowship grant matcht de investeringen die de kennisinstelling zelf doet om een 
bijzonder talent aan te trekken. 

 In de 2022-2023 ronde zijn Fellowship grants beschikbaar voor nieuw aan te trekken 
zeer talentvolle universitaire docenten (in tenure track), universitaire hoofddocenten 
en hoogleraren (met als richtlijn behorende tot de top 5%). 

 Elke AI-discipline die met onderzoek bijdraagt aan de nationale AI-onderzoeks-
agenda kan in aanmerking komen voor een Fellowship grant. 

 De Fellowship grants financieren promovendi. 

AiNed Fellowship grants versterken de strategische AI-plannen van academische 
kennisinstellingen. 

 De rol van de kennisinstelling is de werving en selectie van de AI-talenten. 
 Selectie door de kennisinstelling van de voordracht op basis van kwaliteit van het  

AI-talent en eigen AI-strategie. 
 De kennisinstelling verstrekt informatie over de interne procedure die heeft geleid tot 

het selecteren en voordragen van AI-talenten. 
 Commitment van de kennisinstelling voor eigen investering van twee promovendi en 

plan voor extern te werven derde promovendus. 
 Aanvraag bevestigt commitment van de kennisinstelling, motiveert keuze van het  

AI-talent, en beschrijft de relatie tot nationale AI-onderzoeksagenda en de beoogde 
bijdrage aan het nationale ecosysteem. 

AiNed Fellowship grants versterken het nationale AI-ecosysteem. 

 Onderzoek van het AI-talent sluit aan bij de nationale AI-onderzoeksagenda. 
 AI-talent draagt bij aan het nationale AI-ecosysteem met een plan voor deelname in 

(een selectie van) AI-hubs, AiNed Innovatielabs, AI-onderwijs buiten de eigen 
organisatie, en bijdrage aan positieve maatschappelijke effecten door mensgerichte 
aanpak. 

 Er wordt gestreefd om 30% van de beschikbare beurzen toe te kennen aan 
vrouwelijke AI-talenten en 30% aan mannelijke AI-talenten. 

 De rol van NWO is de toetsing van de toelatings- en geschiktheidscriteria en de 
begeleiding van het proces. 

AiNed Fellowship grants worden zonder competitie toegekend. 

 Er is geen verdeling vooraf over de kennisinstellingen die in aanmerking komen voor 
het Fellowship grants programma. 

 Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, met een maximale 
doorlooptijd tot besluitvorming van twee maanden. 

 Elke organisatie kan tot maximaal drie Fellowship grants toegekend krijgen totdat 
het budget is uitgeput.  

 Bij de eerste twee aanvragen door een instelling moet altijd één vrouwelijk en één 
mannelijk AI-talent worden voorgedragen. 
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AiNed streeft een lerende en doelgerichte aanpak na. 

 Een begeleidingscommissie met één lid per kennisinstelling bespreekt de voortgang 
binnen de eigen instelling en op nationaal niveau met het doel maximale impact voor 
Nederland te bereiken en lessons-learned vast te leggen. 

 De vastgelegde output-outcome-impact KPIs van elke Fellowship grant worden 
gemonitord voor rapportagedoeleinden en mogelijke bijsturing voor de ronde van het 
AiNed Fellowship grant programmaonderdeel in 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie 

info@ained.nl 
www.ained.nl 

 

De inhoud van deze informatiebrochure is onder voorbehoud van het vaststellen van de inhoud van de 
definitieve regeling en derhalve is het niet mogelijk hier enige rechten aan  
te ontlenen. 

© AiNed, april 2022 
 

 

 

 


