
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS) 
 

1. Algemeen reglement beurzen Emmanuel van der Schueren (EvdS) 

Art1. Kom op tegen Kanker streeft haar missie na door biomedisch wetenschappelijk 

onderzoek te financieren dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan of de 

progressie van kanker en financiële steun te verlenen aan toegepast (translationeel en 

klinisch) onderzoek en om de diagnose of behandeling van kanker te verbeteren.  

 

Art2. De beurzen zijn bestemd voor Belgische en buitenlandse onderzoekers, clinici en 

niet-clinici, die aan een Vlaamse universiteit (post)doctoraatsonderzoek verrichten. Onder 

een "Vlaamse universiteit" wordt elke instelling verstaan, die als dusdanig wordt erkend 

in het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs 

in Vlaanderen (Afdeling 3, art. 4).1  

Art3. Onderzoekers in de medische of biomedische wetenschappen dienen, voor wat 

betreft de ethische problemen inzake de betrokkenheid van proefpersonen en/of 

proefdieren, het advies van de lokale ethische commissie in te winnen.  

Betrokken onderzoekers moeten nauwgezet de geldende wettelijke verordeningen en 

ethische regels inzake experimenten op de mens respecteren. Dit geldt ook voor het 

onderzoek dat het gebruik van laboratoriumdieren vereist. 

Onderzoekers dienen zich bij het uitvoeren van hun wetenschappelijke activiteiten te 

houden aan de gedragsregels vastgelegd in de Ethische Code voor wetenschappelijk 

                                                           
1 Afdeling 3. - Universiteiten en hogescholen, Art. 4., De universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap 
zijn : 1° [de "HUB-KUBrussel";]² 2° de "Katholieke Universiteit Leuven";  3° a) de "transnationale 
Universiteit Limburg"; b) [de Universiteit Hasselt;]¹ 4° de "Universiteit Antwerpen", samengesteld uit : 
a) het "Universitair Centrum Antwerpen"; b) de "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te 
Antwerpen"; c) de "Universitaire Instelling Antwerpen"; 5° de "Universiteit Gent"; 6° de "Vrije 
Universiteit Brussel".  [ ]¹ Decr. 16-6-2006; [ ]² Decr. 8-5-2009 



 

onderzoek in België (2009: http://www.fmre-gske.be/pdf/ethcode_nl.pdf). De 

onderzoekers verbinden zich ertoe hun onderzoek op nauwgezette en onafhankelijke 

wijze uit te voeren en de resultaten waarheidsgetrouw te publiceren. 

Art4. Aanvragen moeten uiterlijk op de limietdatum ingediend worden via de website 

(http://expro.komoptegenkanker.be). De aanvraag gebeurt aan de hand van het 

standaard aanvraagformulier. 

Art5. Het beursbedrag is, tenzij anders bepaald in de specifieke regelgeving, enkel 

bedoeld als inkomen voor de laureaat en kan alleen ter dekking van zijn loonkost ingezet 

worden. Overheadkosten, werkingskosten of andere kosten verbonden aan (de uitvoering 

van) het onderzoeksproject worden door de beurs niet gedekt. 

Art6. De beurs wordt, tenzij anders bepaald in de specifieke regelgeving, uitbetaald aan 

de wetenschappelijke instelling waartoe de kandidaat en zijn promotor behoren volgens 

de uitbetalingsmodaliteiten gespecificeerd in de bijzondere bepalingen. 

Art7. Als er voor de ontvankelijkheid van de aanvraag maximale 

anciënniteitsvoorwaarden gelden voor de aanvrager/kandidaat, dan worden die, in geval 

van onderbrekingen naar aanleiding van zwangerschap of ouderschapsverlof 

vermeerderd met één jaar per kind. 

In de loop van het mandaat geldt dat de duur van de onderbreking (geteld in dagen) naar 

aanleiding van zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof de duur van het mandaat met 

even zoveel dagen wordt verlengd. Financieel gelden bij deze onderbrekingen de 

algemene regels die van toepassing zijn in de onderzoeksinstelling voor het 

personeelsstatuut dat de aanvrager/kandidaat heeft. 

Voor andere vormen van onderbreking (vb. langdurig buitenlands verblijf, langdurige 

ziekte) blijven de algemene regels van de betrokken onderzoeksinstelling van kracht. 

Vragen voor afwijkingen, onderbrekingen en/of andere problemen tijdens de duur van 

het mandaat worden per e-mail voorgelegd aan Kom op tegen Kanker-VZW via 

infobmc@komoptegenkanker.be. 

Art8. De aanvrager van een beurs verbindt er zich toe op het einde van de beursperiode 

een door de promotor voor akkoord ondertekend verslag in te dienen bij Kom op tegen 

Kanker-VZW. Dit verslag omvat minimaal een inhoudelijk verslag, een financieel verslag 

dat de effectieve loonkost van de aanvrager vermeldt, een kopie van de 

arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt dat de onderzoeker voor de volledige duur van de 

beurs tewerkgesteld werd door de instelling, en een verklaring waaruit blijkt dat er tijdens 

de termijn van de beurs geen financiering uit andere bronnen werd ontvangen voor het 

onderzoek dat het voorwerp uitmaakt van de beurs. Indien de reële loonkost lager is dan 

het toegekende beursbedrag, dan wordt het verschil onverwijld teruggestort. 

Art9. Indien er tijdens de termijn van de beurs financiering uit andere bron(nen) werd 

ontvangen voor het onderzoek dat het voorwerp uitmaakt van de beurs, wordt het 

http://www.fmre-gske.be/pdf/ethcode_nl.pdf
mailto:infobmc@komoptegenkanker.be


 

bedrag dat overeenkomt met de periode van overlap met de andere financiering 

onverwijld teruggestort aan Kom op tegen Kanker-VZW. 

Art10. De aanvrager verbindt er zich toe de steun van Kom op tegen Kanker te vermelden 

in alle publicaties die betrekking hebben op het onderzoek dat het voorwerp uitmaakt 

van de beurs. De aanvrager bezorgt tevens een elektronisch exemplaar van de aanvaarde 

publicatie(s) aan Kom op tegen Kanker, Koningsstraat 217, 1210 Brussel, evenals een lijst 

van al de publicaties tijdens het beursjaar en de drie daaropvolgende jaren. 

Art11. De aanvrager is bereid de resultaten van het onderzoek dat voorwerp uitmaakt van 

de beurs, in eerste instantie voor te stellen op een studiedag georganiseerd door of in 

nauwe samenwerking met Kom op tegen Kanker. 

Art12. De biomedische commissie van Kom op tegen Kanker beoordeelt de aanvragen en 

adviseert de Raad van Bestuur van Kom op tegen Kanker-VZW, die de beurzen toekent.  

Art13. De beurs is pas officieel toegekend na ondertekening van een overeenkomst 

tussen Kom op tegen Kanker-VZW, de promotor en de vertegenwoordiger van de 

universiteit. 

 

  



 

2. Specifiek reglement startersbeurs Emmanuel van der Schueren (EvdS) 

a. Doel 

Jonge onderzoekers, clinici en niet-clinici, via een beurs van 1 jaar de kans bieden 

fundamenteel of toegepast (translationeel, klinisch) kankeronderzoek te verrichten met 

het oog op het behalen van een doctoraat. 

 

b. Aanvragen 

i. Wie kan aanvragen? 

1. De kandidaat 

De kandidaat moet als onderzoeker verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit. Als het 

onderzoek gebeurt in samenwerking met een hogeschool zal het worden uitgevoerd 

onder de leiding en de verantwoordelijkheid van een Vlaamse universiteit. 

De kandidaat moet starten met een doctoraatsonderzoek. Dat wil zeggen dat de 

kandidaat slechts in aanmerking komt tijdens de eerste vijf jaar na het behalen van zijn 

masterdiploma, berekend op de aanvangsdatum van de beurs (1 oktober). Indien een 

kandidaat over meer dan één masterdiploma beschikt, is deze regel enkel van toepassing 

op de diploma’s uit hetzelfde studiegebied als het doctoraatsvoorstel. Bovendien mag de 

kandidaat niet meer dan 12 maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag 

onderzoek m.b.t. het ingediende project hebben uitgevoerd. 

De kandidaat mag maximum tweemaal een aanvraag indienen voor een startersbeurs 

EvdS. 

Er kan niet opnieuw een aanvraag worden ingediend voor een beurs EvdS indien de 

kandidaat de beurs reeds vroeger genoten heeft. 

De kandidaat moet een aanvraag hebben ingediend via de reguliere aanvraagkanalen 

(FWO, IWT en gelijkgestelde), maar hiervoor geen toelage hebben ontvangen. Zowel 

aanvragen voor een mandaat als voor een onderzoeksproject komen in aanmerking op 

voorwaarde dat de aanvraag expliciet de naam van de kandidaat vermeldt als 

doctorandus. Bovendien moet de aanvraag ingediend zijn in het lopende academiejaar (1 

oktober – 30 september) of moet het (negatieve) resultaat van de aanvraag tijdens het 

lopende academiejaar medegedeeld zijn. 

 

2. (co)Promotor 

De promotor draagt de eindverantwoordelijkheid over het aangevraagde project, het 

toegekende budget, het behalen van de doelstellingen en over de rapportering. Hij treedt 

op als woordvoerder t.a.v. Kom op tegen Kanker en coördineert in samenspraak met 

eventuele copromotoren.  

De promotor is ofwel 

 een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) met een aanstelling van meer 

dan 10% aan een Vlaamse universiteit; 



 

 een ZAP-lid met een onderzoeksopdracht dat een aanstelling van 10% heeft aan een 

Vlaamse universiteit  

 een ZAP-lid dat een aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én 

kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een 

Universitair Ziekenhuis; 

 een nominatieve beneficiant van een Starting Grant bij de European Research Council 

(ERC), een ERC Advanced Grants of een Odysseus II-toelage. 

Een promotor kan elk jaar slechts één kandidaat voordragen: óf een kandidaat voor een 

startersbeurs óf een kandidaat voor een beurs om een doctoraat af te werken.  

Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De 

copromotoren zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit, een Vlaamse 

onderzoeksinstelling of een Vlaams universitair ziekenhuis.  

Een copromotor kan deze functie vervullen voor meerdere kandidaten. De functie van 

promotor en copromotor zijn cumuleerbaar.  

ii. Wat kan aangevraagd worden? 

1. Soort onderzoek 

Zowel fundamenteel onderzoek dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan 

of de progressie van kanker als toegepast (translationeel, klinisch) onderzoek om de 

diagnose of behandeling van kanker te verbeteren, komt in aanmerking. 

 

2. Duur 

De beurs wordt in principe toegekend voor de loop van het academiejaar (1 oktober – 

30 september) volgend op de toekenning. Op vraag van de indiener kan de looptijd van 

de beurs met maximaal drie maanden verschoven worden, nl. tot het einde van het 

kalenderjaar volgend op de toekenning van de beurs. 

 

3. Budget 

De beurs bedraagt maximaal € 37.500.  

 

De beurs kan enkel ingezet worden om de loonkost op predoctoraal niveau van de 

laureaat te dekken en mag geenszins gebruikt worden om werkingskosten of andere 

kosten verbonden aan het onderzoeksproject te betalen. 

 

De helft van de beurs wordt uitbetaald bij de toekenning, de andere helft zes maanden 

daarna.  

 

iii.Wanneer kan aangevraagd worden? 

De beurs kan aangevraagd worden zodra de oproep verschenen is op de website van 

Kom op tegen Kanker en dit tot de op de website vermelde limietdatum voor indiening. 

Bij eventuele twijfel geldt de datum en het uur waarop de aanvraag finaal ingediend 

werd. 

 



 

iv. Hoe kan aangevraagd worden? 

De aanvraag moet uiterlijk op de limietdatum ingediend worden via de website 

(http://expro.komoptegenkanker.be). De aanvraag gebeurt aan de hand van het 

standaard aanvraagformulier. 

 

c. Beoordelingsprocedure 

i. Ontvankelijkheid 

De aanvraag wordt eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Als aan alle formele criteria, 

zoals hierboven beschreven, is voldaan, komt de aanvraag in aanmerking voor evaluatie. 

 

ii. Beoordelingscriteria 

 

 De onderzoeker (2 punten) 

o Onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. studieresultaten en eventuele 

publicaties) 

 Het onderzoeksproject (4 punten) 

o Methodologie, relevantie en vernieuwend karakter van het project  

o Haalbaarheid van het project  

o Doelgerichtheid van het project  

 De onderzoeksinstelling (4 punten) 

o Kwaliteit van omkadering en begeleiding (o.m. track record promotor) 

iii. Procedure 

De aanvragen worden door de biomedische commissie van Kom op tegen Kanker 

beoordeeld. De biomedische commissie adviseert de Raad van Bestuur inzake de toe te 

kennen beurzen.  

 

iv. Feedback 

 

Nadat de Raad van Bestuur de beurzen heeft toegekend, worden alle kandidaten via e-

mail persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat van hun aanvraag.  

 

Voor de aanvragen die niet ontvankelijk werden verklaard, krijgen de betrokken 

onderzoekers bericht van de niet-ontvankelijkheid en de reden hiervoor. 

Voor de aanvragen die ontvankelijk werden verklaard, wordt de feedback gegeven in de 

vorm van de plaats op de rangschikking van de aanvragen na de evaluatie door de 

commissie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

d. Verloop van project en rapportering 

Na toekenning van de beurs wordt een overeenkomst afgesloten tussen Kom op tegen 

Kanker-VZW, de bursaal, de promotor en de universiteit.  

De overeenkomst voorziet een tussentijdse rapportering van de promotor na zes maanden, 

waarin de promotor verklaart dat het project naar wens verloopt. Pas na ontvangst van een 

positief rapport, wordt de tweede schijf uitbetaald. 

De overeenkomst voorziet een eindrapportering van de onderzoeker na een jaar. Dit 

eindrapport dient voor akkoord ondertekend te worden door de promotor en omvat naast 

een inhoudelijk verslag een financieel verslag, opgesteld en ondertekend door de financiële 

dienst van de instelling.  Dit financieel verslag bestaat uit een kopie van de 

arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt dat de onderzoeker voor de volledige duur van de beurs 

tewerkgesteld werd door de instelling, en een financieel verslag waaruit blijkt dat er tijdens 

de termijn van de beurs geen sprake was van overlap met andere financieringsbronnen (zie 

artikel 8 en 9 Algemeen reglement). 



 

3. Specifiek reglement afwerkersbeurs Emmanuel van der Schueren (EvdS) 

a. Doel 

Onderzoekers, clinici en niet-clinici, die doctoraatsonderzoek verrichten via een beurs van 

6 maanden of 1 jaar de kans bieden hun (fundamenteel, translationeel of klinisch) 

doctoraatsonderzoek af te werken en hun doctoraatstitel te behalen. 

  

b. Aanvragen 

i. Wie kan aanvragen? 

1. De kandidaat 

De kandidaat moet als onderzoeker verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit. Als het 

onderzoek gebeurt in samenwerking met een hogeschool zal het worden uitgevoerd 

onder de leiding en de verantwoordelijkheid van een Vlaamse universiteit. 

De kandidaat moet een doctoraatsonderzoek en daaraan verbonden proefschrift 

afwerken. Dat wil zeggen dat de kandidaat bij indiening van de aanvraag minimum drie 

jaar financiering heeft verkregen via de reguliere aanvraagkanalen (FWO, IWT en 

gelijkgestelde) en binnen het jaar zijn doctoraatsonderzoek en/of het bijhorende 

proefschrift kan afwerken.  

De kandidaat mag maximaal eenmaal een aanvraag indienen voor een afwerkersbeurs 

EvdS.  

Kandidaten die in het verleden een starterbeurs EvdS kregen toegekend, komen niet in 

aanmerking voor een afwerkersbeurs EvdS. 

2. (co)Promotor 

De promotor draagt de eindverantwoordelijkheid over het aangevraagde project, het 

toegekende budget, het behalen van de doelstellingen en over de rapportering. Hij treedt 

op als woordvoerder t.a.v. Kom op tegen Kanker en coördineert in samenspraak met 

eventuele copromotoren.  

De promotor is ofwel 

 een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) met een aanstelling van meer 

dan 10% aan een Vlaamse universiteit; 

 een ZAP-lid met een onderzoeksopdracht dat een aanstelling van 10% heeft aan een 

Vlaamse universiteit  

 een ZAP-lid dat een aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én 

kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een 

Universitair Ziekenhuis; 

 een nominatieve beneficiant van een Starting Grant bij de European Research Council 

(ERC), een ERC Advanced Grants of een Odysseus II-toelage. 

Een promotor kan elk jaar slechts één kandidaat voordragen: óf een kandidaat voor een 

startersbeurs óf een kandidaat voor een beurs om een doctoraat af te werken.  



 

Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De 

copromotoren zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit, een Vlaamse 

onderzoeksinstelling, of een Vlaams universitair ziekenhuis.  

Een copromotor kan deze functie vervullen voor meerdere kandidaten. De functie van 

promotor en copromotor zijn cumuleerbaar.  

ii. Wat kan aangevraagd worden? 

1. Soort onderzoek 

Zowel fundamenteel onderzoek dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan 

of de progressie van kanker als toegepast (translationeel, klinisch) onderzoek om de 

diagnose of behandeling van kanker te verbeteren, komt in aanmerking. 

 

2. Duur 

De beurs kan worden toegekend voor maximaal 6 of 12 maanden. In principe gaat de 

beurs van start vanaf 1 oktober. Op vraag van de indiener kan de looptijd van de beurs 

met maximaal drie maanden verschoven worden, nl. tot het einde van het 

kalenderjaar volgend op de toekenning van de beurs. De beurs eindigt in principe bij 

het behalen van het doctoraat. Mits goedkeuring van de biomedische commissie (via 

infobmc@komoptegenkanker.be) kan hiervan afgeweken worden. 

 

3. Budget 

De beurs bedraagt maximaal € 65.000 voor 12 maanden, € 32.500 voor 6 maanden.  

De beurs kan enkel ingezet worden om de loonkost op predoctoraal niveau van de 

laureaat te dekken en mag geenszins gebruikt worden om werkingskosten of andere 

kosten verbonden aan het onderzoeksproject te betalen. 

 

De eerste zes maanden van de beurs wordt uitbetaald bij de toekenning, het 

resterende bedrag na zes maanden, na een positieve evaluatie.  

 

iii.Wanneer kan aangevraagd worden? 

De beurs kan aangevraagd worden zodra de oproep verschenen is op de website van 

Kom op tegen Kanker-VZW en dit tot de op de website vermelde limietdatum voor 

indiening. Bij eventuele twijfel geldt de datum en het uur waarop de aanvraag finaal 

ingediend werd. 

 

iv. Hoe kan aangevraagd worden? 

De aanvraag moet uiterlijk op de limietdatum ingediend worden via de website 

(http://expro.komoptegenkanker.be). De aanvraag gebeurt aan de hand van het 

standaard aanvraagformulier. 

 

c. Beoordelingsprocedure 

i. Ontvankelijkheid 

De aanvraag wordt eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Als aan alle formele criteria is 

voldaan zoals hierboven beschreven, komt de aanvraag in aanmerking voor evaluatie. 

mailto:infobmc@komoptegenkanker.be


 

 

ii. Beoordelingscriteria 

 De onderzoeker (2 punten) 

o Onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. CV, (inter)nationaal niveau van 

de publicaties) 

 Het onderzoeksproject (4 punten) 
o Methodologie, relevantie en vernieuwend karakter van het project 

o Doelgerichtheid van het project 

 Haalbaarheid (4 punten) 

o Haalbaarheid om het project in 6-12 maanden af te werken 

o Behoefte aan bijkomende 6-12 maanden om het project af te werken 

o Planning voor publicaties 

 

iii. Procedure 

De aanvragen worden door de biomedische commissie van Kom op tegen Kanker – VZW 

beoordeeld. De biomedische commissie adviseert de Raad van Bestuur inzake de toe te 

kennen beurzen.  

iv. Feedback 

 

Nadat de Raad van Bestuur de beurzen heeft toegekend, worden alle kandidaten via e-

mail persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat van hun aanvraag.  

 

Voor de aanvragen die niet ontvankelijk werden verklaard, krijgen de betrokken 

onderzoekers bericht van de niet-ontvankelijkheid en de reden hiervoor. 

Voor de aanvragen die ontvankelijk werden verklaard, wordt de feedback gegeven in de 

vorm van de plaats op de rangschikking van de aanvragen na de evaluatie door de 

commissie. 

 

d. Verloop van project en rapportering 

Na toekenning van de beurs wordt een overeenkomst afgesloten tussen Kom op tegen 

Kanker-VZW, de bursaal, de promotor en de universiteit.  

De overeenkomst voorziet een tussentijdse rapportering van de promotor na zes maanden 

(na 3 maanden bij een beurs van 6 maanden), waarin de promotor verklaart dat het project 

naar wens verloopt. Pas na ontvangst van een positief rapport, wordt de tweede schijf 

uitbetaald.  

De overeenkomst voorziet een eindrapportering van de onderzoeker na de looptijd van de 

beurs. Dit eindrapport dient voor akkoord ondertekend te worden door de promotor en 

omvat naast een inhoudelijk verslag een kort financieel verslag, opgesteld en ondertekend 

door de financiële dienst van de instelling.  Dit financieel verslag bestaat uit een kopie van de 

arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt dat de onderzoeker voor de volledige duur van de beurs 

tewerkgesteld werd door de instelling, en een financieel verslag, waaruit blijkt dat er tijdens 



 

de termijn van de beurs geen sprake was van overlap met andere financieringsbronnen (zie 

artikel 8 en 9 Algemeen reglement). 

  



 

4. Specifiek reglement Postdocbeurs Emmanuel van der Schueren (EvdS) 

a. Doel 

Beloftevolle onderzoekers, clinici en niet-clinici, die pas in het bezit zijn van een 

doctoraatsdiploma via een beurs ondersteunen bij het uitbouwen van een zelfstandige 

fundamentele of toegepaste (translationele, klinische) onderzoekslijn binnen de 

onderzoekseenheid waartoe ze behoren. 

 

b. Aanvragen 

i. Wie kan aanvragen? 

1. De kandidaat 

 

De kandidaat dient houder te zijn van een diploma Doctor op proefschrift of van een 

diploma of certificaat dat wettelijk of in toepassing van de richtlijnen van de Europese 

Unie of een bilateraal akkoord hiermee gelijkwaardig wordt erkend2. 

 

Zich kandidaat stellen voor een postdoctorale beurs EvdS is slechts mogelijk in de eerste 

6 jaar na het behalen van het diploma en dit gerekend op de ingangsdatum van de beurs 

(1 oktober)3.  

 

De openbare verdediging die leidt tot het diploma Doctor op proefschrift dient voor 1 

juni voorafgaand aan het mandaat te hebben plaatsgevonden. 

 

De kandidaat moet een aanvraag hebben ingediend via de reguliere aanvraagkanalen 

(FWO, IWT en gelijkgestelde), maar hiervoor geen toelage hebben ontvangen. Zowel 

aanvragen voor een mandaat als voor een onderzoeksproject komen in aanmerking op 

voorwaarde dat de aanvraag expliciet de naam van de kandidaat vermeldt als 

(co)promotor. Bovendien moet de aanvraag ingediend zijn in het lopende academiejaar 

(1 oktober – 30 september) of moet het (negatieve) resultaat van de aanvraag tijdens 

het lopende academiejaar medegedeeld zijn. Deze voorwaarde geldt niet voor een 

verlenging van een postdoctorale beurs EvdS. 

 

De kandidaat mag maximaal tweemaal een aanvraag indienen voor een postdoctorale 

beurs. De verlenging dient bij het vorig mandaat aan te sluiten.  

 

Bijkomende voorwaarden voor een halftijdse beurs: 

De kandidaten moeten als arts-specialist, huisarts of apotheker-specialist in de klinische 

biologie aangesteld zijn gedurende de looptijd van het mandaat in een academisch 

                                                           
2 Dit conform de bepalingen van het Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 12 
juni 1191, art. 60 (BS 4/7/1991) 
3 Conform art7 van het Algemeen reglement beurzen wordt deze grens met 1 jaar vermeerderd per 
zwangerschap of ouderschapsverlof, geteld op het ogenblik van de aanvraag. De biomedische commissie van 
Kom op tegen Kanker kan uitzonderlijk van deze limiet afwijken indien zich om sociale en/of medische redenen 
een onderbreking of verminderde arbeidsprestatie heeft voorgedaan in het voortraject. 



 

ziekenhuis verbonden aan een Vlaamse universiteit4 en voor minstens 80% exclusief een 

klinische, voor kankeronderzoek relevante, functie uitoefenen.  

 

De beurs is bestemd om halftijds vrijgesteld te worden van klinische taken zodat een 

eigen onderzoekslijn opgezet kan worden in combinatie met de klinische praktijk. 

 

2. De projectleider 

Een gerenommeerde onderzoeker, bij voorkeur het hoofd van de onderzoekseenheid 

waartoe de kandidaat behoort, dient als projectleider nauw betrokken te zijn bij de 

onderzoekslijn die door de kandidaat wordt opgezet. Als projectleider staat hij garant 

voor de wetenschappelijke kwaliteit en waakt over de afstemming van het voorgestelde 

onderzoek op het overige onderzoek van de eenheid. 

 

ii. Wat kan aangevraagd worden? 

1. Soort onderzoek 

Zowel fundamenteel onderzoek dat bijdraagt tot een betere kennis van het ontstaan of 

de progressie van kanker als toegepast (translationeel, klinisch) onderzoek om de 

diagnose of behandeling van kanker te verbeteren, komt in aanmerking.  

 

In alle gevallen moet het gaan om uitmuntend onderzoek dat met het oog op 

continuering van de onderzoekslijn, ingebed kan worden binnen het lopende onderzoek 

van de instelling waaraan de kandidaat verbonden is. Het is de bedoeling dat de 

instelling, na afloop van de subsidie, de kandidaat in de gelegenheid stelt om de 

gevormde onderzoeksgroep, binnen de opgezette onderzoekslijn, te blijven aansturen. 

 

2. Duur 

Een voltijdse beurs vangt in principe aan binnen de 12 maanden na kennisgeving van de 

toekenning en duurt maximaal 3 jaar. Er is eenmaal verlenging mogelijk voor een 

bijkomende periode van 3 jaar. 

 

Een halftijdse beurs vangt in principe aan binnen de 12 maanden na kennisgeving van de 

toekenning en duurt maximaal 5 jaar. Er is eenmaal verlenging mogelijk voor een 

bijkomende periode van 5 jaar. 

 

3. Budget 

Het bedrag voor een voltijdse beurs is de voltijdse loonkost van de kandidaat ten laste 

van de onderzoeksinstelling met een maximum van 71.000 euro op jaarbasis d.i. de 

salarisschaal doctor-assistent5. Jaarlijks wordt een forfaitaire werkingstoelage ter 

beschikking gesteld van 4.000 euro.  

 

                                                           
4 Zie art.2 van het Algemeen reglement beurzen Emmanuel van der Schueren 
5 Salarisschaal doctor-assistent volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2001 (B.S. 9/1/2002) 



 

Het bedrag voor een halftijdse klinische beurs is de helft van de loonkost van de 

kandidaat ten laste van het universitair ziekenhuis met een maximum van 50.000 euro 

per jaar. 

 

iii. Wanneer kan aangevraagd worden? 

De (voltijdse en halftijdse) beurs kan aangevraagd worden zodra de oproep verschenen 

is op de website van Kom op tegen Kanker en dit tot de op de website vermelde 

limietdatum voor indiening. Bij twijfel geldt de datum waarop de aanvraag finaal 

ingediend werd. 

 

iv. Hoe kan aangevraagd worden? 

De aanvraag moet uiterlijk op de limietdatum ingediend worden via de website 

(http://expro.komoptegenkanker.be). De aanvraag gebeurt aan de hand van het 

standaard aanvraagformulier. 

 

Zowel de aanbevelingsbrief van de projectleider/het hoofd van de onderzoekseenheid 

als de motivatiebrief van de aanvrager maken integraal deel uit van de aanvraag. 

 

Voor de halftijdse beurs wordt bijkomend een attest van de directeur van het betrokken 

universitair ziekenhuis en de decaan van de betrokken faculteit gevraagd, waarin zij 

bevestigen dat de kandidaat indien hij de beurs krijgt toegekend, halftijds wordt 

vrijgesteld van zijn huidige opdracht om zich aan het onderzoek te wijden. Een 

verklaring van de hoofdgeneesheer van de betrokken ziekenhuisafdeling met een 

omschrijving van de klinische taak van de kandidaat vormt eveneens onderdeel van het 

aanvraagdossier.  

 

De aanvraag wordt digitaal in één enkel pdf-bestand ingediend via de website van Kom 

op tegen Kanker (http://expro.komoptegenkanker.be). 

 

c. Beoordelingsprocedure 

i. Ontvankelijkheid 

De aanvraag wordt eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Als de aanvraag volledig is en 

aan alle formele criteria is voldaan zoals hierboven beschreven, komt de aanvraag in 

aanmerking voor evaluatie. 

 

ii. Beoordelingscriteria 

 De onderzoeker (5 punten) 

o Onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. CV, (inter)nationaal niveau 

publicaties, prijzen) (2 punten) 

o Wetenschappelijke zelfstandigheid (o.a. hoofdauteur (eerste of laatste 

auteur) publicaties, (co)promotor onderzoeksaanvragen en/of thesissen, 

mobiliteit van de aanvrager) (2 punten) 

 Voor halftijdse beurzen: klinische ervaring en zelfstandigheid 

o Inschakeling in onderzoeksteam met oog op verderzetting onderzoekslijn 

(1 punt)  

http://expro.komoptegenkanker.be/


 

 De onderzoekslijn (5 punten) 

o Relevantie en vernieuwend karakter van de onderzoekslijn voor het 

kankeronderzoek (1 punt) 

o Methodologie (2 punten) 

o Haalbaarheid van het onderzoek in het licht van de voorziene tijd en de 

inbedding van de onderzoekslijn binnen het lopende onderzoek (2 

punten) 

 Voor halftijdse beurzen: bevorderen relatie onderzoek – klinische 

praktijk 

 

iii. Procedure 

De aanvragen worden door de biomedische commissie van Kom op tegen Kanker - VZW 

beoordeeld en in voorkomend geval door externe deskundigen. 

 

De beoordeling verloopt in drie stappen. 

 

1. Ontvankelijkheid (duur: 1 maand) 

De aanvraag wordt eerst beoordeeld op ontvankelijkheid.  

Er wordt nagegaan of aan de volgende formele criteria is voldaan: 

 Tijdig ingediend 

 Dossier volledig  

 Aanvrager voldoet aan de criteria om een aanvraag te mogen indienen (zie hierboven 

punt b. Aanvragen) 

Indien de formele aspecten positief geëvalueerd worden, gaat het dossier door naar de 

eerste ronde. 

2. Evaluatie ronde 1: intern (duur: 2 maanden) 

De leden van de biomedische commissie beoordelen de aanvragen op de 

beoordelingscriteria zoals hierboven uiteengezet (op 10 punten). 

Vervolgens wordt in functie van het te besteden budget een batige rangschikking 

gemaakt van de best scorende kandidaten. Enkel deze kandidaten gaan verder naar de 

externe ronde. 

3. Evaluatieronde 2: extern (duur: 2 maanden) 

De kandidaten en hun aanvraagdossier worden ter evaluatie voorgelegd aan externe 

deskundigen die door de commissieleden geselecteerd worden. De aanvrager heeft de 

gelegenheid om op voorhand bepaalde deskundigen uit te sluiten van de beoordeling.  

De evaluatiecriteria zijn dezelfde als die voor de interne evaluatie (zie hierboven). De 

biomedische commissie maakt op basis van de evaluatie van de externe experts en de 

eigen beoordeling een batige rangschikking op van de aanvragen.  



 

De biomedische commissie kan vragen dat een aanvraag wordt bijgestuurd als 

voorwaarde voor toekenning van eventuele steun. Op vraag van de biomedische 

commissie kan een mondelinge verdediging van de aanvraag onderdeel uitmaken van de 

procedure.  

In functie van het te besteden budget worden de best gerangschikte aanvragen 

behouden.  

4. Eindbeslissing  

De biomedische commissie adviseert de Raad van Bestuur inzake de toe te kennen 

beurzen. De toekenning gebeurt door de Raad van Bestuur.  

5. Feedback 

Indien de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, wordt de aanvrager hiervan 

onmiddellijk op de hoogte gebracht met opgave van de reden voor niet-ontvankelijkheid. 

Bezwaren omtrent de beslissing van de biomedische commissie worden schriftelijk 

overgemaakt aan de verantwoordelijke projectfinanciering van Kom op tegen Kanker op 

infobmc@komoptegenkanker.be. Tegen de beslissing inzake ontvankelijkheid van een 

aanvraag en tegen een tussentijdse of definitieve beslissing van de biomedische 

commissie is geen beroep of vraag tot herziening mogelijk. 

Kom op tegen Kanker neemt echter formeel nota van eventuele bezwaren en neemt deze 

in overweging met het oog op de gecontinueerde professionele werking van de 

commissie. 

Nadat de Raad van Bestuur de beurzen heeft toegekend, worden alle aanvragers via e-

mail persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat van hun aanvraag.  

 

Voor de aanvragen die na de interne evaluatieronde niet geselecteerd werden, wordt de 

feedback gegeven in de vorm van een plaats in de rangschikking van de aanvragen na 

evaluatie door de biomedische commissie.  

 

Voor de aanvragen die na de externe evaluatieronde niet geselecteerd werden, wordt de 

feedback gegeven in de vorm van de plaats in de rangschikking van de aanvragen. Op 

aanvraag kan ook een samenvatting opgevraagd worden van de commentaren van de 

externe deskundigen. 

 

iv. Verloop van het onderzoek en rapportering 

Na toekenning van de beurs wordt een overeenkomst afgesloten tussen Kom op tegen 

Kanker-VZW, de laureaat en de universiteit en desgevallend het academisch ziekenhuis. De 

financiering gaat uiterlijk 12 maanden na kennisgeving van de betoelaging in. Het budget 

wordt in maandelijkse schijven uitbetaald. Er wordt 10% van het budget afgehouden tot na 

de eindrapportering. 

De overeenkomst voorziet een tussentijdse rapportering door de projectleider halverwege 

de projecttermijn. Na een positieve beoordeling door de biomedische commissie, worden de 

maandelijkse betalingen verdergezet. 



 

De overeenkomst voorziet een eindrapportering door de projectleider uiterlijk drie maanden 

na afloop van het project. Dit eindrapport omvat naast een inhoudelijk verslag een financieel 

verslag, opgesteld en ondertekend door de financiële dienst van de instelling.  Dit financieel 

verslag bestaat uit een kopie van de arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt dat de onderzoeker 

voor de volledige duur van de beurs tewerkgesteld werd door de instelling, en een financieel 

verslag, waaruit blijkt dat er tijdens de termijn van de beurs geen sprake was van overlap 

met andere financieringsbronnen (zie artikel 8 en 9 Algemeen reglement) alsook een 

concreet plan met de mogelijkheden die de laureaat worden geboden om de onderzoekslijn 

binnen de desbetreffende instelling verder te zetten. 

 
 

 


