KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Richtlijnen KNAW Ter Meulen beurs 2019
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 Ter Meulen beurzen voor kindergeneeskunde verstrekt. Voor de KNAW Ter Meulen
beurzen is op jaarbasis € 196.000 beschikbaar.
In deze richtlijnen wordt de opzet van de KNAW Ter Meulen beurs beschreven en worden de criteria
gegeven waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze beurs. Deze richtlijnen
gelden voor de aanvraagronde in 2019.

Voorwaarden
- Aanvragen kunnen worden ingediend door jonge veelbelovende onderzoekers die vanuit een
Nederlandse instelling wetenschappelijk onderzoek willen gaan verrichten of een werkbezoek willen
afleggen in het buitenland. Alleen promovendi of onderzoekers die maximaal vier jaar geleden zijn
gepromoveerd komen in aanmerking. Masterstudenten komen dus niet aanmerking.
- Het onderzoeksproject of werkbezoek in het buitenland dient een vernieuwende bijdrage te leveren
aan de kindergeneeskunde of hieraan verwant in Nederland.
- De periode voor een buitenlands wetenschappelijk onderzoek of werkbezoek bedraagt minimaal 1
maand en maximaal 12 maanden aaneengesloten.
- In verband met de beoordelingsprocedure kunnen alleen aanvragen in behandeling worden genomen
voor onderzoeksprojecten of werkbezoeken die ná 1 juli 2019 plaatsvinden.
- De hoogte van de beurs is afhankelijk van de plaats en duur van het onderzoeksproject of het
werkbezoek. Alleen reiskosten (maximaal € 2.500) voor de heen- en terugreis (trein tweede klas of
vliegtuig economy class) en de accommodatiekosten in het buitenland (maximaal
€ 800 op maandbasis) van de aanvrager komen voor een financiële bijdrage in aanmerking.
Daarnaast kan een vergoeding voor kosten levensonderhoud tot maximaal € 1.000 op maandbasis
worden aangevraagd, indien de aanvrager gedurende deze periode geen (volledig) salaris en/of
andere financiële bijdrage of inkomsten ontvangt. De maximale hoogte van een Ter Meulen beurs
bedraagt dus € 24.100 (=1x€ 2.500 + 12x€ 800 + 12x
€ 1.000). De beurs is alleen bedoeld voor de aanvrager.

Beoordeling en besluitvorming KNAW Ter Meulen beurs
- De beoordeling van en besluiten over de aanvragen vinden plaats door de beoordelingscommissie van
het KNAW Fonds Medische Wetenschappen.
- Aanvragen worden in competitie met elkaar beoordeeld op basis van wetenschappelijke kwaliteit. Dat
wil zeggen dat zij primair worden beoordeeld op de wetenschappelijke verdiensten van de indiener
en de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Vooral een duidelijke vraagstelling,
relevantie voor de ontwikkeling van de kindergeneeskunde, toegevoegde waarde van het project of
werkbezoek in het betreffende land en de uitvoerbaarheid van het onderzoek in de gestelde tijd met
de beschikbare middelen c.q. opbrengsten van het onderzoeksproject of werkbezoek zijn daarbij van
belang.
- Bij een overschrijding van het totaalbedrag van de aanvragen ten opzichte van het totaal beschikbare
budget kan sprake zijn van het niet of onvolledig honoreren van aanvragen.
- De doorlooptijd van de behandeling van aanvragen bedraagt doorgaans twee maanden.
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Indiening
- De uiterste indieningsdatum voor de ronde 2019 is 1 mei 2019.
- Beursaanvragen moeten met het digitale aanvraagformulier worden ingediend bij onderstaande
contactpersoon. U kunt het aanvraagformulier vanaf februari 2019 downloaden via
www.knaw.nl/termeulen.
- Een aanvraag is ingediend als de aanvrager een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.

Verdere afhandeling en informatie
- Bij aanvang van het onderzoek of werkbezoek wordt 80 procent van de beurs als voorschot
uitgekeerd. Na ontvangst van de verantwoording wordt op basis van declaratie het resterende bedrag
uitgekeerd. Op grond van de verantwoording zal de beurs worden vastgesteld.
- De verantwoording (bestaande uit een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording) dient
binnen drie maanden na afloop van het onderzoeksproject c.q. werkbezoek door de KNAW te zijn
ontvangen. De verantwoording moet door middel van het digitale verantwoordingsformulier worden
ingediend via onderstaande contactpersoon. U kunt het verantwoordingsformulier downloaden via
www.knaw.nl/termeulen. Het binnen drie maanden na afloop van het onderzoeksproject niet voldaan
hebben aan de verplichtingen inzake de verantwoording kan inhouden dat de beurs wordt vastgesteld
op nihil en een eventueel verstrekt voorschot wordt teruggevorderd.
- De beurs kan, tot 5 jaar na vaststelling, worden teruggevorderd indien de KNAW voldoende redenen
heeft om aan te nemen dat de aanvrager en/of door de aanvrager ingeschakelde derden bij de
aanvraag, uitvoering en/of verslaglegging van het onderzoeksproject normen van wetenschappelijk
handelen heeft overtreden. Deze normen zijn neergelegd in nationale en internationale documenten,
geplaatst in de Lijst Basisdocumenten Wetenschappelijke Integriteit, die is opgenomen op de van het
Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), zie www.lowi.nl
- In alle publicaties, waarvan de totstandkoming het directe resultaat zijn van de toekenning van een
KNAW Ter Meulen beurs, dient van deze financiële ondersteuning melding gemaakt te worden.
- Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Dianne van Avendonk (email:
dianne.van.avendonk@knaw.nl, telefoon: 020 551 0763).

