KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Richtlijnen Van Walree beurs
Algemeen
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) beheert het KNAW Fonds Medische
Wetenschappen. Het KNAW Fonds Medische Wetenschappen heeft tot doel het bevorderen van excellent
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische wetenschappen. Uit dit fonds worden onder
andere KNAW Van Walree beurzen voor een presentatie door medische studenten op een buitenlands
medisch congres verstrekt. Voor de KNAW Van Walree beurzen is op jaarbasis maximaal € 40.000
beschikbaar.
In deze richtlijnen wordt de opzet van de KNAW Van Walree beurzen beschreven en worden de criteria
gegeven waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor deze beurs. Deze
richtlijnen gelden vanaf 1 januari 2017 en zijn geldig tot de KNAW nieuwe richtlijnen bekend maakt.
Voorwaarden




Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door studenten geneeskunde die hun artsexamen nog
niet hebben afgelegd, voor een buitenlands congresbezoek. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat
zij op het congres, middels een posterpresentatie of mondelinge voordracht, de resultaten
presenteren van eigen onderzoek uitgevoerd tijdens de wetenschappelijke stage.
De beurs bedraagt maximaal € 1.000 per aanvraag en kan worden aangevraagd als bijdrage aan
inschrijfgeld, verblijfskosten en reiskosten.

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden per aanvraagronde in competitie met elkaar beoordeeld door de
beoordelingscommissie KNAW Fonds Medische Wetenschappen op wetenschappelijke kwaliteit zoals
moet blijken uit de aanvraag.
Procedure en verdere informatie











Er zijn drie aanvraagrondes per jaar met als sluitingsdata voor het indienen van aanvragen:
1 februari, 1 juni en 1 oktober van elk jaar.
In verband met de beoordelingsprocedure kunnen alleen aanvragen in behandeling worden genomen
waarvan het congres niet eerder plaatsvindt dan één maand na de sluitingsdata van 1 februari, 1 juni
en 1 oktober.
Subsidieaanvragen moeten door middel van het aanvraagformulier digitaal worden ingediend. U kunt
het aanvraagformulier via de webpagina (knaw.nl/vanwalree) downloaden.
Aanvragers ontvangen uiterlijk zes weken na de sluitingsdatum schriftelijk bericht over toekenning of
afwijzing van een beursaanvraag.
Bij toekenning van een beurs wordt uitgegaan dat de beursontvanger geen andere subsidies ontvangt.
Indien dit wel het geval is, dient de KNAW hierover zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd. Dit
kan leiden tot verlaging van de toegekende beurs.
Uitbetaling vindt plaats op basis van de gedeclareerde kosten na ontvangst van het eindverslag (kort
inhoudelijk verslag inclusief financiële verantwoording). Het eindverslag dient binnen drie maanden
na het congresbezoek door de KNAW te zijn ontvangen. Het eindverslag moet door middel van het
verantwoordingsformulier digitaal worden ingediend. U kunt het verantwoordingsformulier
downloaden via de webpagina. Mocht u binnen drie maanden na afloop van het congresbezoek niet
voldaan hebben aan de verplichtingen inzake inhoudelijk verslag en financiële verantwoording, dan
kan de financiële bijdrage op nihil worden vastgesteld.
Voor indiening van aanvragen en voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met
Dianne van Avendonk (e-mail: dianne.van.avendonk@knaw.nl, telefoon: 020 551 0763).

