
 
 

KNDV-BEURZEN VOOR UNIVERSITAIRE STUDENTEN  
 
DOEL VAN DE SUBSIDIES  
De KNDV stelt jaarlijks vijf beurzen ter grootte van €400,- beschikbaar. De beurzen zijn 
bedoeld als bijdrage in de reis- en/of verblijfkosten van een buitenlands werk- of 
congresbezoek met een zoölogisch karakter. Onder een werkbezoek wordt ook een 
wetenschappelijke stage in een zoölogisch vakgebied in het kader van een universitaire 
masteropleiding verstaan.  

WIE KAN AANVRAGEN?  
Studenten in de masterfase van hun universitaire studie en met een interesse in de 
zoölogie kunnen een aanvraag doen.  

VOORWAARDEN  
De aanvrager is lid van de KNDV. Wanneer volgend op een succesvolle subsidieaanvraag 
een presentatie wordt gegeven, danwel een abstract, stageverslag, wetenschappelijk 
artikel of ander geschreven werkstuk wordt geproduceerd dient de KNDV door beeld-
merk- en/of naamsvermelding erkend te worden. Bij de afsluiting van de reis ontvangt 
de secretaris van de KNDV een exemplaar van betreffende abstract of eindwerkstuk.  

AANVRAAGPROCEDURE  
Een aanvraag bestaat uit:  

1. Een korte brief met motivatie, doel van de reis, en reisbestemming. 

2. Afhankelijk of een congres wordt bezocht of een wetenschappelijke stage 
wordt vervuld: een abstract van de te geven presentatie, of een korte 
projectomschrijving (maximaal 500 woorden). 

3. Een ingevuld formulier "Aanvraag KNDV-beurs". (zie www.kndv.nl) 

4. Een beknopte begroting van de reis- en verblijfkosten, en een overzicht van 
overige financieringsbronnen. 

5. Een bevestiging van het afdelingshoofd van de ontvangende instelling ter 
plekke dat de aanvrager tijdens het werkbezoek op zijn/haar afdeling 
verblijft.  

6. Een curriculum vitae van de aanvrager. 

De aanvraag kan worden gestuurd naar de secretaris van de KNDV (zie www.kndv.nl 
voor contactgegevens). Een beoordelingscommissie streeft ernaar om binnen een 
maand na ontvangst van een aanvraag te besluiten over toekenning. 

  



 

 
 

Aanvraag van een KNDV beurs  
 
Dit formulier maakt deel uit van een subsidieaanvraag, en dient door de aanvrager per 
e-mail gestuurd te worden naar de secretaris van de KNDV (zie www.kndv.nl voor 
contactgegevens). 
 
 
Naam : 
 
Studie (instelling, richting, jaar) : 
 
 
 
E-mail : 
 
Privé-adres : 
 
 
Bankrekening (IBAN) : 
 
 
 
Naam begeleider thuisinstelling : 
 
Instelling van bestemming : 
 
Naam begeleider ter plaatse : 
 
 
 
Doel werkbezoek : 
 
 
Duur verblijf (van – tot) : 


