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Stichting Socrates International Honour Society (hierna ‘Socrates’), is op 15 april 2011
opgericht. De aanleiding voor de oprichting van deze stichting was het gebrek aan een
internationaal netwerk voor gelijkgestemde, ambitieuze, getalenteerde studenten. Binnen
Nederland is Socrates in de daaropvolgende jaren in rap tempo uitgegroeid tot een
toonaangevend netwerk voor excellente studenten. Aan de internationale expansie van
Socrates wordt op dit moment hard gewerkt.
Socrates is een onafhankelijke, Nederlandse stichting zonder winstoogmerk, actief in het
voortgezet en hoger onderwijs. Wij ondersteunen leerlingen en studenten in het ontdekken,
ontwikkelen en delen van hun talent, en stimuleren hen om over de grenzen van hun eigen
vakgebied heen te kijken. In het organiseren van die uitdaging, slaan we een brug tussen
theorie en praktijk door in samenwerking met bedrijven en organisaties activiteiten te
organiseren, zowel voor als door leden. Het organiseren van deze evenementen, en
activiteiten, waaronder zogenaamde Brainboxen voor onze leden, is onze belangrijkste taak.

Kernwaarden

Socrates Nederland is een landelijk netwerk van de 10% best presterende studenten. Ons doel
is van ‘high potentials’ excellente starters te maken. Dit maken we waar, door te focussen op
drie kernwaarden: Verbinding, Ontwikkeling en Erkenning.
•

Verbinding: Socrates is in de eerste plaats een netwerk. Het is daarom van groot
belang dat Socrates zich focust op enerzijds de verbinding van de leden onderling,
en anderzijds van de leden met partners, zoals bedrijven en ministeries. Deze
verbinding is onmisbaar voor het nastreven van de andere twee waarden.

•

Ontwikkeling: Indien er sprake is van verbinding in het Socrates netwerk, kan
Socrates een begeleidende rol spelen in de ontwikkeling van haar leden. Door het
in contact brengen van de leden met onderwijsinstanties, bedrijven en ministeries,
kan Socrates bijdragen aan de academische, professionele en persoonlijke
ontwikkeling van haar leden.

•

Erkenning: Ten slotte zullen deze verbinding en ontwikkeling leiden tot erkenning
van de topprestaties van de leden. Hoewel deze erkenning reeds gegeven wordt
door Socrates aan het begin van het lidmaatschap, wordt het pas werkelijk van
toegevoegde waarde indien deze topprestaties en het Socrates lidmaatschap erkend
worden door de toekomstige werkgevers van de leden. Om dit te kunnen bereiken
is het belangrijk dat Socrates een unieke rol speelt in de verbinding en ontwikkeling
van haar leden.

Leden
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Studenten moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen om lid te kunnen worden
van Socrates Nederland:
• Een afronding van het vwo of havo met een eindcijfergemiddelde van ten minste een
7.5.
• Het behalen van een propedeuse, een bacheloropleiding of een masteropleiding op het
wetenschappelijk onderwijs of hbo met ten minste een 8.0 gemiddeld.
Dankzij deze strenge toelatingseisen bestaat het netwerk van Socrates Nederland echt alleen
uit de meest ambitieuze en best presterende studenten. Het netwerk van Socrates Nederland
bestaat uit ongeveer 10.000 studenten uit diverse studierichtingen.
Socrates wordt in heel Nederland vertegenwoordigd door chapters. Chapters zijn lokale
afdelingen, met een eigen bestuur, in de studentensteden Amsterdam, Rotterdam, Groningen,
Wageningen, Leiden en Maastricht. De chapters staan dicht bij de leden, en onderhouden het
directe contact. Socrates Nederland is de overkoepelende stichting boven de chapters, en
vertegenwoordigt de stichting als geheel. Daarnaast is Socrates Nederland verantwoordelijk
voor de landelijke coördinatie van de stichting en het contact met middelbare scholen.

Brainboxen

Een ‘Brainbox’ is een multidisciplinaire denktank van ongeveer 4-8 Socratesleden die binnen
een vooraf bepaald tijdsbestek een vraagstuk onderzoeken en trachten te beantwoorden. Een
Brainbox is een flexibel concept. De projectduur en het thema worden bepaald door de
opdrachtgever. Overige zaken kunnen ook naar eigen wens worden aangepast. De
onderstaande kenmerken van een Brainbox gelden dan ook als een richtlijn, en niet als een
verplichting. In overleg met Socrates kan van tevoren dus over veel aspecten worden overlegd.
Een aantal kenmerken van een Brainbox van Socrates Nederland:
• Multidisciplinair team van ongeveer 4-8 studenten (leden van Socrates)
• De projectduur kan variëren van enkele weken tot een paar maanden.
• Het bestuur van Socrates Nederland ziet aan het begin van het project toe op een
productieve en efficiënte aanzet. Het bestuur werkt niet inhoudelijk mee aan de
opdracht en is ook geen onderdeel van het team van studenten. Er worden dan ook
geen kosten gerekend voor deze persoon.
• Werving van deelnemers uit het landelijke netwerk van Socrates van meer dan tien
duizend leden.
• Selectie vindt door opdrachtgever of door Socrates plaats.
• Opdrachtgever stelt in principe locatie voor projectteam beschikbaar.
o Dit biedt de studenten een mogelijkheid om te ervaren hoe het is om voor een
bedrijf te werken. Daarnaast benadrukt het de functie van het bedrijf als
opdrachtgever van de studenten.
• De studenten werken aan een actueel vraagstuk van de opdrachtgever.
• Aan het einde van de Brainbox vindt een presentatie en verdediging van de
bevindingen plaats. Het is een mogelijkheid ook Socratesleden die niet meedoen aan
de Brainbox uit te nodigen om bij deze verdediging aanwezig te zijn.
• Er wordt een contract opgesteld tussen de opdrachtgever en het bedrijf. Hierin worden
zaken gespecificeerd zoals:
o Afspraken over de betaling
o Afspraken over de uitkomst van het project
o Disclaimer
o Non-disclosure agreement over de omgang met vertrouwelijke gegevens.
Nogmaals, de voorwaarden zijn erg flexibel. De opdrachtgever bepaalt het onderwerp, de
looptijd, het aantal studenten, de voorwaarden zoals studierichtingen etc. en kan zelf de
selectie doen. Uiteraard is het wel mogelijk dat Socrates Nederland hierin adviseert.
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Wat biedt een Brainbox u?
• Nieuwe, frisse blik op bestaande problemen of vraagstukken binnen uw organisatie.
• In contact komen met Socratesleden die behoren tot de top 10% van Nederlandse
studenten, wellicht potentiële nieuwe werknemers voor uw organisatie.
• Mogelijkheden bieden aan topstudenten om zichzelf te ontwikkelen en relevante
ervaring op te doen voor hun toekomstige carrière.
De kosten van een Brainbox zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de looptijd,
het aantal studenten, de locatie, en andere aanvullende wensen van de opdrachtgever. Iedere
Brainbox is anders en zo ook het kostenplaatje. De uiteindelijke prijs wordt van tevoren
bepaald in een overleg tussen Socrates Nederland en de opdrachtgever. Het geven van een
indicatie van de prijs is daarom lastig.
Socrates Nederland heeft al ervaring met het organiseren van meerdere Brainboxen bij
verschillende organisaties. Hieronder vindt u voorbeelden van enkele Brainboxen die in de
afgelopen jaren door Socrates Nederland zijn georganiseerd.
1. "Werken in de toekomst" - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2. "Digitale Veiligheid" - Onderzoeksraad voor Veiligheid
3. "Decentralisatie naar gemeenten" - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Tot slot

Voor meer informatie over Socrates kunt u altijd een kijkje nemen op onze website
www.socrateshonours.org. Voor persoonlijk contact kunt u ook contact met mij opnemen.
Heleen Klapwijk
Manager Business Relations
E-mail: heleen.klapwijk@socrateshonours.org
Tel.: +31 6 24362302
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