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                         Juli 2014  
 

KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle 

brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven. Ons 

doel is: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. 

 

Algemeen 

KWF Kankerbestrijding stelt stagebeurzen beschikbaar voor veelbelovende studenten in hun 
Mastersfase, die geïnteresseerd zijn in kankeronderzoek. De beurzen zijn bestemd voor stages aan 
gerenommeerde onderzoeksinstellingen in het buitenland.  
 
Doelgroep 

Stagebeurzen zijn bestemd voor Mastersstudenten met onderzoekservaring studerend aan een 
Nederlandse universiteit. Geneeskundestudenten komen voor een beurs in aanmerking tot het arts-
examen.  
 

Voorwaarden  

 Het stageonderwerp dient kankeronderzoek te zijn. Dit kan zowel fundamenteel als toegepast 
wetenschappelijk van aard zijn. Ook patiënt-gebonden onderzoek komt in aanmerking. 

 De begeleider uit Nederland, die tot de vaste staf van de universiteit behoort, dient in de 
aanvraag garanties te geven dat de stage zal plaatsvinden in een instituut of onderzoeksinstelling 

van hoog wetenschappelijk niveau en dat de student in het buitenland goed begeleid zal worden. 
 Bij aanvang van de stage dient de student tenminste één onderzoekstage van minimaal twee 

maanden te hebben verricht om in het buitenland redelijk zelfstandig onderzoek te kunnen 
uitvoeren.  

 
Duur 

Beurzen worden verstrekt voor de duur van minimaal twee tot maximaal zes maanden. Er wordt 
maximaal één beurs per student verstrekt.  
 
Wat biedt KWF Kankerbestrijding? 

De beurs is bestemd voor reiskosten (één retourvlucht) en extra verblijfskosten (logie- en visumkosten). 
Kosten voor levensonderhoud en lokale reiskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.  
KWF Kankerbestrijding vergoedt reis-  en extra verblijfskosten met aftrek van elders verkregen 
subsidies. De hoogte van de toe te kennen subsidie is afhankelijk van de duur van de stage en het 
begrotingstekort. De maximale subsidie bedraagt € 200,- per maand.  
 
Het indienen van de aanvraag 

De aanvraag dient minimaal twee maanden vóór aanvang van de stage te worden ingediend. 
Aanvragen die te laat worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen. 
 
Je moet voor een aanvraag het formulier ‘Aanvraagformulier KWF-stagebeurs studenten’ gebruiken 
Dit formulier kun je  vinden op onze website: www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/stagebeurs. 
Het digitale formulier kan worden ingevuld in MS Word. Het formulier mag niet gewijzigd worden. Je 
stuurt het volledig ingevulde formulier met de hieronder vermelde bijlagen per e-mail naar 
bestedingen@kwf.nl  
 
Daarnaast stuur je een ondertekend papieren versie naar: 
 

http://www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/stagebeurs
mailto:bestedingen@kwf.nl


 

 
 
 
 
 
KWF Kankerbestrijding 
Afdeling Doelbesteding 
Team Bestedingen 
Postbus 77508 
1070 AM Amsterdam 
 
De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten: 
 Het volledig ingevulde 'aanvraagformulier voor een KWF-stagebeurs voor studenten’ 
 Een curriculum vitae, inclusief informatie over de invulling van het mastersprogramma en de 

verrichte onderzoekstages (duur, instituut/universiteit, onderwerp, technieken en begeleiding) 
 
 Het door de student in te vullen formulier met: 

 je motivatie voor de geplande stage 
 je toekomstplannen 
 je onderzoekservaring (waar, wanneer, hoe lang en wat heb je tijdens het onderzoek gedaan). 

 
Het door de Nederlandse begeleider in te vullen formulier waarin vermeld: 

 informatie over het onderzoek, waaraan de student gaat werken. 
 garanties over de wetenschappelijke kwaliteit van de buitenlandse onderzoeksgroep  
 informatie over de dagelijkse begeleiding van de student in het buitenlandse instituut 
 een publicatielijst met de belangrijkste publicaties (maximaal 10) van de buitenlandse 

onderzoeksgroep van de laatste vijf jaar. 
 

 Een bevestiging van het ontvangende instituut met hierin vermeld: 
 het door de student te bewerken onderwerp 
 een beschrijving van het door de student uit te voeren onderzoek (1 A4) 
 een werkplan van het uit te voeren onderzoek 
 een tijdsplanning van het uit te voeren onderzoek 
 de wijze waarop de dagelijkse begeleiding zal plaatsvinden 

 
 Een akkoordverklaring van het faculteitsbestuur, waaruit blijkt dat akkoord gegaan wordt met de 

voorgenomen stage 
 
 Een gespecificeerde begroting van de kosten (reiskosten en extra verblijfkosten) en een overzicht 

van de elders aangevraagde subsidies 
Je wordt verzocht de aanvraag volledig in te dienen. Bij het ontbreken van gegevens kan de aanvraag 
niet in behandeling worden genomen! 
 
Eindverslag 

Wij verwachten dat je binnen 3 maanden na  afloop van je stage een eindverslag bij ons inlevert. 
Hiervoor moet je het formulier ‘Eindverslag KWF-Stagebeurs voor studenten ’ gebruiken. Dit formulier 
kun je  vinden op onze website: www.kwf.nl/onderzoek/zoekeensubsidie/stagebeurs.  
Na goedkeuring van je Nederlandse begeleider stuur je  het volledig ingevulde formulier per e-mail naar 
bestedingen@kwf.nl . Indien KWF Kankerbestrijding geen eindverslag ontvangt, of indien na afloop van 
de stage blijkt dat niet aan de voorwaarden voor een KWF-stagebeurs is voldaan, behoudt KWF 
Kankerbestrijding het recht het toegewezen subsidiebedrag terug te vorderen. 
 
Vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over deze subsidievorm dan kun je contact opnemen met een van de 
medewerkers van afdeling Doelbesteding, Team Bestedingen , T (020) 570 04 50, bestedingen@kwf.nl.   
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