
Excellent Aerospace Education Award 2014 
 
Dit jaar reikt het NLF voor het eerst de jaarlijkse Excellent Aerospace Education Award uit aan een opleiding of 
school die zich naar het oordeel van het bestuur het meest in positieve zin heeft onderscheiden.  
Om voor de “EAE Award” in aanmerking te komen moet de opleiding of school: 

 Goed onderwijs verzorgen, waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft;  

 Goede contacten onderhouden met het lucht- en ruimtevaartbedrijfsleven en gerelateerde  
kennisinstellingen. 

 Een doelgericht beleid voeren om leerlingen/studenten voor lucht- en ruimtevaart te interesseren. 

 Evenementen organiseren om de belangstelling voor lucht- en ruimtevaart in de breedte te wekken. 

 Een actief stagebeleid voeren met het betrokken bedrijfsleven. 

 De leerlingen/studenten van de opleiding ook naast de opleiding enthousiasmeren voor de lucht- en 
ruimtevaart, bijvoorbeeld door actieve ondersteuning van het organiseren van lezingen en excursies. 

 En uiteraard het prijzenprogramma “Stimuleren om te Excelleren” van het NLF actief steunen en 
leerlingen/studenten daarvoor enthousiasmeren. 

 
Het NLF wil de “EAE Award “niet alleen toekennen om te waarderen maar ook om te stimuleren. Daarom zal 
de Award maximaal één maal per drie jaar worden toegekend aan de zelfde opleidingsorganisatie. U snapt dat 
het bestuur hoopt dat de winnaar ondanks dit gegeven ook de komende jaren zal doorgaan met de zo 
aansprekende wijze waarop zij de jeugd weet te laten kiezen voor lucht- en ruimtevaart. 
 
De bekendmaking en de uitreiking zal plaatsvinden door: 

De Directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie 
van het Ministerie van OCenW, Hans Schutte. (overhandiging enveloppe met onderstaande tekst) 

 
De Excellent Aeropspace Education Award 2014 is toegekend aan….. 
 

de Hogeschool van Amsterdam 
 
In 2013 deden 5 inzendingen van HvA studenten mee voor de Nederlandse Lucht- en 
Ruimtevaart Prijzen en werden er 3 genomineerd en kwam dus ook de winnaar van de HvA. 
 
Ook dit jaar dingen er weer 5 inzendingen vanuit de HvA mee voor de NLF Prijzen, waarvan 
er één is genomineerd. Straks vernemen wij of de Prijs 2014 voor het HBO opnieuw door de 
studenten van de Hogeschool van Amsterdam in de wacht zal worden gesleept. 
 
Duidelijk is dat de HvA op optimale wijze haar studenten aanzet om te excelleren. Maar er is 
nog een andere reden waarom het bestuur deze eerste Award toekent aan de Hogeschool 
van Amsterdam. 
Op 13 december as. zal al weer voor de 8e keer de Aviation & Career Knowledge Day worden 
georganiseerd op de HvA onder het motto MEET - SCOUT - RECRUIT. Deze inmiddels 
traditionele dag is een uitstekende ontmoetingsplaats voor leerlingen en as. leerlingen om, 
samen met hun ouders, kennis te nemen van de diverse luchtvaart-opleidingsmogelijkheden 
en met het bedrijfsleven en de Koninklijke Luchtmacht. Dit initiatief wordt van harte 
toegejuicht door het NLF en verdient daarom mede genomen te worden in de overwegingen 

om de Excellent Aerospace Education Award 2014 toe te kennen aan  

de Hogeschool van Amsterdam. 


