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Aanvragen fellowship (postdoc)
Oproep tot het indienen van een aanvraag subsidie fellowship
Deadline:

29 september 2019

Doel van de oproep
De KNOV wil de academische en wetenschappelijke ontwikkeling van de verloskundige aanmoedigen.
Namens de KNOV doet de Wetenschapscommissie dit door initiatieven te nemen die een academisch
topkader van verloskundigen creëren. De subsidie voor een fellowship maakt het mogelijk om als
gepromoveerd verloskundige een eigen onderzoekslijn op te zetten en/of te werken aan meerdere
publicaties in het wetenschapsdomein fysiologische verloskunde. De KNOV verwacht van fellows dat
zij een belangrijke rol blijven spelen op gebied van de Midwifery Science.
Een fellowship is een persoonlijke beurs voor talentvolle verloskundige onderzoekers. Hiermee
kunnen zij op het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen in de Midwifery Science. Er is 1
fellowship beschikbaar. De duur is 1 tot 2 jaar afhankelijk van het programma. Fellows moeten zelf
hun programma samenstellen.
Voor wie?
•
•

•

U bent verloskundige en lid van de KNOV.
U hebt een PhD of bent in de laatste fase van het afronden van uw PhD, waarbij het toekennen
van de subsidie alleen mogelijk is indien de datum van uw verdediging vaststaat. Uitkering van de
subsidie is alleen mogelijk na het afronden van uw promotie.
U hebt een aanstelling aan een onderzoeksinstituut of een schriftelijke toezegging van een
gastinstituut (nationaal of internationaal), met de toezegging van een supervisor voor de gehele
looptijd van uw fellowships.

De totale subsidie bedraagt maximaal 60.000 euro per fellowship, te verdelen over maximaal 24
maanden.
Hoe?
De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen:
1. De schriftelijke indiening van het onderzoeksvoorstel;
2. De mondelinge verdediging van een geselecteerd aantal kandidaten.
De aanvragen worden beoordeeld op relevantie voor het wetenschapsdomein fysiologische
verloskunde, de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel en de kwaliteit van de kandidaat. Alleen
excellente kandidaten komen in aanmerking voor de toekenning van een fellowship.
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Voorwaarden onderzoeksvoorstel
Het onderzoeksvoorstel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling van het wetenschapsdomein fysiologisch
verloskunde;
beschrijft de maatschappelijke en professionele disseminatie van de verworven kennis;
leidt tot tenminste 2 publicaties in een peerreviewed tijdschrift én tot een afgerond
onderzoeksvoorstel dat voor externe financiering wordt ingediend;
bevat een voorstel tot het volgen van een leiderschapscursus;
is voorzien van een verklaring dat de kandidaat bereid is op te treden als woordvoerder voor
de KNOV en de beroepsgroep van verloskundigen;
bevat een werkschema met timetable en meetbare uitkomstindicatoren;
bevat een begroting met daarin de te declareren kosten1 en eventueel door u verworven
cofinanciering in geld of tijd;
bevat een curriculum vitae met een overzicht van uw publicaties;
is voorzien van twee voordrachten door twee hoogleraren2;
een internationale wetenschappelijke stage kan onderdeel uitmaken van uw
onderzoeksvoorstel;
is geschreven in het Engels. Verder worden er geen eisen gesteld aan het format van het
onderzoeksvoorstel zodat de kandidaat zichzelf hiermee kan profileren.

Deadline voor de schriftelijke indiening is 29 september 2019. De mondelinge verdediging vindt
plaats op 30 oktober 2019.
Op de verstrekking van een fellowship zijn de Subsidievoorwaarden van de KNOV van toepassing.

1

De directe materiële kosten die ten laste van de subsidie mogen worden gebracht zijn:
de algemene kosten, zoals de reis- en verblijfskosten, congresbezoek, materialen, apparatuur en kosten voor
databestanden,
de kosten van kennisoverdracht, organisatie workshops, organisatie en/of deelname aan
congressen,
de kosten van internationalisering, kosten die samenhangen met de ontwikkeling en versterking van internationale
samenwerking tussen onderzoekers met betrekking tot het onderwerp van het onderzoek.
Niet voor vergoeding in aanmerking komen de kosten voor infrastructuur (huisvesting en
kantoorautomatisering), woon/werkverkeer en overhead.
-

2

Wie in aanmerking wil komen voor een KNOV Fellowship, moet worden voorgedragen door twee hoogleraren aan een
Nederlandse universiteit. Deze hoogleraren moeten duidelijk motiveren waarom de voorgedragen kandidaat in aanmerking
komt voor de subsidie. In het bijzonder vragen wij hen zich bij de voordracht uit te spreken over hun verwachtingen ten
aanzien van de kandidaat als beoefenaar van de wetenschap en ten aanzien van de bijdrage die de kandidaat zal leveren
aan de wetenschap in Nederland.
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Insturen
Stuur het onderzoeksvoorstel per e-mail naar grijninks@knov.nl en een geprint, gedateerd en
getekend voorstel met de daarbij behorende bijlagen, per post naar:

Drs. G.C.Rijninks-van Driel
Secretaris Wetenschapscommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
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