Onderzoeksstage in het buitenland
Het aanvragen van een beurs
Een beurs voor een onderzoekstage kan het hele jaar worden aangevraagd met het
aanvraagformulier dat onderaan deze pagina te downloaden is. De NCFS moet de
aanvraag minimaal drie maanden voor vertrek hebben ontvangen.De aanvraag
omvat ondermeer gegevens over
• de student/onderzoeker,
• de stagebegeleider in Nederland,
• het instituut waar het onderzoek / de training zal plaatsvinden,
• een beschrijving van het onderzoek (vraagstelling, werkplan, tijdschema, belang
voor cystic fibrosis (CF) / de training
• een begroting van de kosten.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van een verklaring van degene in het
buitenland onder wiens leiding het onderzoek/ de training zal plaatsvinden. Uit deze
verklaring moet blijken dat deze het onderzoekvoorstel / de training steunt.
De aanvraag wordt beoordeeld door de directie van de NCFS, indien nodig na
advisering door derden. Aanvragen worden aan het eind van ieder kwartaal
beoordeeld.
Beoordelingscriteria
• Eerder behaalde resultaten
• De kwaliteit van het onderzoekvoorstel/de training
• De kwaliteit van het instituut waar het onderzoek/de training zal plaatsvinden
• De noodzaak dat de stage/training in het buitenland en niet in Nederland plaats
kan vinden
• Het eigen aandeel in de kosten
• De relevantie voor cystic fibrosis
• De haalbaarheid binnen de voorgestelde tijd
• Aansluiting bij de onderzoeksprioriteiten van de NCFS
Voorwaarden voor toekenning bij een onderzoeksstage
• Na afloop van de stage wordt binnen drie maanden een beknopt verslag
uitgebracht. Het verslag bevat een beschrijving van het verloop van het
onderzoek en de bereikte resultaten en dient mede te worden ondertekend door
de stagebegeleider en degene onder wiens leiding het onderzoek heeft
plaatsgevonden.
• De resultaten van het onderzoek dienen daarnaast, in overleg met de
onderzoekleider, zo mogelijk te worden gepubliceerd in een wetenschappelijk
tijdschrift.
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Een beknopte samenvatting dient te worden aangeleverd in begrijpelijke taal ten
behoeve van de NCFS-nieuwsbrief
Uitbetaling van de toegewezen subsidie vindt als volgt plaats: 50% als voorschot
bij toewijzing en 50% nà goedkeuring van het ingediende verslag.
De hoogte van het definitieve bedrag is afhankelijk van eventuele subsidies die
zijn verstrekt door andere instanties.
Als de stage voortijdig wordt beëindigd en dit aan de student te wijten is, moet de
student het voorschot in zijn geheel terugbetalen.

Voorwaarden voor toekenning bij een training
• Na afloop van de training wordt binnen drie maanden een beknopt verslag
uitgebracht. Het verslag dient een beschrijving te bevatten van de behaalde
leerdoelen en dient mede te worden ondertekend door de verantwoordelijke
onderzoeksleider.
• Uitbetaling van de toegewezen subsidie vindt als volgt plaats: 50% als voorschot
bij toewijzing en 50% ná goedkeuring van het ingediende verslag door de NCFS.
• De hoogte van het definitieve bedrag is afhankelijk van eventuele subsidies die
zijn verstrekt door andere instanties.
• Als de training voortijdig wordt beëindigd en dit aan de student te wijten is, moet
de student het voorschot in zijn geheel terugbetalen.

