
 

 
 
 

DEFINITIEF PROGRAMMA JAAR 1 en 2 VAN HET 
KWF-FELLOWSHIP 
1. Type KWF-fellowship    Fellowship voor sociaal oncologisch onderzoek 

  Fellowship voor fundamenteel kankeronderzoek 

  Fellowship voor translationeel en 

      toegepast kankeronderzoek 

  Klinisch Fellowship 

2. KWF-fellowship nummer       

3. Gegevens van de aanvrager  

Naam aanvrager        

Privé adres 

Postcode en woonplaats 

      

      

Telefoonnummer       

E-mailadres       

Nederlands bank- of 

girorekeningnummer 

      Te:       

Functie   onderzoeker 

  arts-assistent 

  academicus werkzaam in de patiëntenzorg 

4. Gegevens over de werksituatie 
(Indien van toepassing) 

 

Nederlandse instelling die in jaar 1 en 2 
als werkgever optreedt 

      

Aanstelling voor1  1.0 fte      0.9 fte      0.8 fte      0.5 fte2 

Indien 0.9 of 0.8 fte: 
verlenging subsidieperiode       ja      nee 

5. Nederlandse titel van het fellowship       

6. Nederlandse samenvatting 

Hier graag een voor leken (niet-academici) 

begrijpelijke samenvatting van het voorgestelde 

KWF-fellowship in het Nederlands. Naast publicatie 

op de website van KWF Kankerbestrijding, zal 

zowel de Engelse als de Nederlandse samen-

vatting worden opgenomen in de internationale 

onderzoeksdatabase van het ‘International Cancer 

Research Partnership’ (www.icrpartnership.org). 

Zorg ervoor dat de tekst geen onderzoeksdetails 

bevat die het intellectuele eigendom van het 

onderzoek kunnen schenden. Ook het publiceren 

van andere gevoelige informatie zal zorgvuldig 

moeten worden overwogen. 

      

 
1 Als de KWF-fellow bij de start van het fellowship voor minder dan 1.0 fte wordt aangesteld, dan kan naar keuze 

de subsidie naar rato gekort worden of de subsidieperiode naar rato verlengd. 
2 Alleen mogelijk bij het fellowship voor translationeel en toegepast onderzoek én in het geval de aanvrager een 

academicus werkzaam in de patiëntenzorg of een arts-assistent is. 

http://www.icrpartnership.org/


 

 
 
 
7. Engelse titel van het fellowship       

8. Engelse samenvatting 

Hier graag een korte en duidelijke samenvatting 

van het voorgestelde KWF-fellowship in het Engels. 

Naast publicatie op de website van 

KWF Kankerbestrijding, zal zowel de Engelse als 

de Nederlandse samenvatting worden opgenomen 

in de internationale onderzoeksdatabase van het 

‘International Cancer Research Partnership’ 

(www.icrpartnership.org). Zorg ervoor dat de tekst 

geen onderzoeksdetails bevat die het intellectuele 

eigendom van het onderzoek kunnen schenden. 

Ook het publiceren van andere gevoelige informatie 

zal zorgvuldig moeten worden overwogen. 

      

9. Programma jaar 1 en 23 

(Tijdsplanning te bezoeken instituten, instellingen 

en laboratoria) 

Stagebegeleider: 

Instelling: 

Afdeling: 

Plaats en land: 

van       20   tot       20   
 
 
      

      

      

      

 

Stagebegeleider: 

Instelling: 

Afdeling: 

Plaats en land: 

van       20   tot       20   

      

      

      

      

 

Stagebegeleider: 

Instelling: 

Afdeling: 

Plaats en land: 

van       20   tot       20   

      

      

      

      

 

Stagebegeleider: 

Instelling: 

Afdeling: 

Plaats en land: 

van       20   tot       20   

      

      

      

      

 
3 Indien meer ruimte nodig is voor het beantwoorden van deze vragen, kun je bijlagen toevoegen.  

http://www.icrpartnership.org/


 

 
 
 
 

Stagebegeleider: 

Instelling: 

Afdeling: 

Plaats en land: 

van       20   tot       20   

      

      

      

      

 

Stagebegeleider: 

Instelling: 

Afdeling: 

Plaats en land: 

van       20   tot       20   

      

      

      

      

10. Ondertekening  

 Naam Datum Handtekening 

 

KWF-fellow 

 

      

 

      

 

 

Hoofd van de Nederlandse instelling4 

 

      

 

      

 

 

 

DIT FORMULIER MOET VERGEZELD ZIJN VAN: 

• Een programma voor het gehele fellowship. 

• Een nader uitgewerkt programma voor jaar 1 en 2. 

• Per stage een toezegging dat je welkom bent in het voorgestelde laboratorium. 

• Een schriftelijke goedkeuring van je mentor. 
 

HET INGEVULDE FORMULIER MET BIJLAGE(N) STUREN: 

• Als één PDF-file. (N.B. geen gescande versie, behalve laatste pagina met handtekening) per          

       e-mail aan bestedingen@kwf.nl  
• Een hardcopy met handtekening(en) aan: 

 

Team Bestedingen 

Postbus 75508 

1070 AM Amsterdam 

 

 

 
4 Hier dient het hoofd van de Nederlandse instelling, die in de eerste twee jaar als werkgever zal optreden, te 

ondertekenen. Dit is niet van toepassing op fellows zonder dienstverband in de eerste twee jaar. 

mailto:bestedingen@kwf.nl

