Maak nu kans op een beurs van maximaal € 5000,- voor een werk- of
studiebezoek aan het buitenland.
Ter gelegenheid van de benoeming van Ank de Jonge tot hoogleraar Verloskundige Wetenschap, worden drie
reisbeurzen van maximaal € 5000,- ter beschikking gesteld door de Academie Verloskunde Amsterdam
Groningen (AVAG). De uitreiking van deze beurzen is mogelijk door de nalatenschap van de stichting
Kweekschool voor Vroedvrouwen sinds 1861 (KVV), die voor de oprichting van AVAG de opleiding verloskunde
verzorgde in Amsterdam en Groningen.
Gezocht!
Heb je altijd al de verloskunde willen ontdekken in het buitenland, wil je je horizon verbreden of heb je een
goed, innovatief idee voor onderzoek met een internationale verloskundige?
Voor deze verloskundigen (in opleiding) loven we drie beurzen van maximaal € 5000,- uit voor een studiereis.
Wat moet je hiervoor doen?
Schrijf een motivatiebrief van maximaal 500 woorden, waarin je aangeeft waarom jij als verloskundige (in
opleiding) naar het buitenland wilt reizen. Geef aan wat je wilt gaan doen in het buitenland. Wat hoop je daar te
gaan halen? En welke kennis hoop je terug te kunnen brengen naar Nederland? Geef aan waarom jij hiervoor de
meest geschikte persoon bent.
Voorwaarden
• Je bent verloskundige (in opleiding);
• Je bent niet in dienst bij een van de verloskunde opleidingen;
• Je gaat op reis in 2020 of in de eerste zes maanden van 2021;
• Je komt je ervaringen presenteren bij Midwifery Science/AVAG/Amsterdam UMC/UMC Groningen (vorm
wordt nog bepaald);
• Je voegt een beknopt overzicht van de te verwachte kosten toe;
• Je voegt een globale planning van je reis toe;
• Je voegt je CV toe.
Deadline
De deadline voor het indienen van je aanvraag is 1 mei 2020, om 12.00uur.
Je aanvraag kun je per e-mail indienen bij Tamara Abreu de Lima o.v.v. ‘Aanvraag reisbeurs’.
E-mailadres: Tamara.AbreudeLima@inholland.nl
Beoordeling
We zullen de inzendingen beoordelen op innovatie en op wat (de opbrengst van) je reis kan betekenen voor de
Nederlandse verloskunde. Daarbij kijken we zowel naar de beroepspraktijk als naar de zwangere en haar directe
omgeving. Daarnaast beoordelen we hoe het kan bijdragen aan je eigen ontwikkeling.
De jury bestaat uit
Prof. dr. Corine Verhoeven
Dr. Esther Feijen-de Jong
Drs. Elise Neppelenbroek
Tijdens het symposium voorafgaand aan de oratie van Ank de Jonge zal bekend worden gemaakt wie de
winnaars van de drie reisbeurzen zijn geworden.
Heel veel succes met je aanvraag!

