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Reglement Nederlandse L’Oréal-UNESCO For Women in Science 

Beurzen 

 

L’Oréal Nederland, de Nationale UNESCO Commissie in Nederland, het Netherlands Institute for 

Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) bieden sinds 

2012 een programma aan van nationale beurzen in Nederland voor vrouwelijke wetenschappers.  

Deze nationale beurzen zijn onderdeel van het internationale partnerschap tussen L’Oréal en 

UNESCO “For Women in Science (FWIS)”. Deze samenwerking bestaat sinds 1998 en heeft tot doel 

de positie van vrouwen in de wetenschap te bevorderen. Het programma bestaat uit twee 

internationale onderdelen en daarnaast nationale programma’s in diverse landen.  

1. Doelstelling van de Nederlandse beurzen 

De Nederlandse L’Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen (hierna genoemd: beurzen) zijn 

bedoeld om vrouwelijke wetenschappers, werkzaam op het gebied van de Life Sciences, in de periode 

tussen de 3 en 10 jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi)  vooruit te helpen in hun wetenschappelijke 

loopbaan en op deze manier bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in 

Nederland.  

De beurzen maken het mogelijk dat vrouwelijke wetenschappers zich voor een aaneengesloten 

periode vrij kunnen stellen van de reguliere werkzaamheden zoals onderwijs en zich zodoende 

kunnen richten op het schrijven van wetenschappelijke publicaties in de inspirerende en 

internationale omgeving van de campus van het NIAS. 

2. Invulling van de beurzen 

Er zijn jaarlijks twee beurzen beschikbaar, elk met een omvang van € 25.000. De beurzen zijn bestemd 

voor het bekostigen van  een aaneengesloten periode van 3 of 5 maanden op het NIAS om aan het 

schrijven van bijvoorbeeld wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen te werken. Ter 

ondersteuning worden een werkplek en, indien nodig, accommodatie geboden. Daarnaast is 

financiering beschikbaar ten behoeve van vervanging van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs 

en klinisch onderzoek.  Het NIAS verhuist in de zomer van 2016 van Wassenaar naar de historische 
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binnenstad van Amsterdam. De fellowship draagt de Engelse naam ‘Dutch L’Oréal-UNESCO 

Fellowship for Women in Science’. 

3. Toelatingscriteria 

De aanvraag staat open voor vrouwelijke wetenschappers 3 tot 10 jaar na hun promotie (niveau 

Veni/Vidi). Hierbij kan rekening worden gehouden met zwangerschapsverloven en perioden van 

deeltijdwerk wegens gezinsomstandigheden. Dit kan leiden tot een verlenging van bovengenoemde 

periode tot de som van maximaal 18 maanden per kind.  

De aanvragers dienen een voorstel in op het gebied van Life Sciences; hieronder wordt verstaan: 

voorstellen waarin de nadruk ligt op natuurwetenschappelijke en engineeringkennis die bijdraagt aan 

het begrijpen van de processen die ten grondslag liggen aan het (voort)bestaan van levende 

organismen. Dit betreft ook op interventie gerichte studies bij de zieke en gezonde mens. Dit 

impliceert een brede, geïntegreerde benadering waarvan ook gamma-aspecten onderdeel kunnen zijn, 

maar waarin zeker recht gedaan wordt aan de natuurwetenschappelijke basis. 

Omdat het programma de carrièreperspectieven van vrouwelijke onderzoekers wil verbeteren en het 

aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland wil vergroten, komen alleen aanvragers met een vaste 

of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een in Nederland gevestigd 

onderzoeksinstituut in aanmerking. De jury geeft de voorkeur aan kandidaten die goed ingebed zijn 

in de Nederlandse onderzoeksomgeving en bij voorkeur ook de Nederlandse taal machtig zijn.  

Voor 2016 kan de aanvraag tussen 8 maart 2016 en 10 mei 2016 worden ingediend. De beurzen die in 

2016 worden toegekend zullen van start gaan op 1 september 2017 of op 1 februari 2018 (academisch 

jaar 2017/2018).  

4. Indienen van de aanvraag  

De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier met de volgende bijlagen: 

- een projectvoorstel 

- een CV (maximaal 5 pagina’s, incl. publicatielijst)  

- twee aanbevelingsbrieven 

- twee meest relevante publicaties 

Het aanvraagformulier met de bijlagen dient te worden gemaild naar mbontenbal@unesco.nl of 

opgestuurd naar: Nederlandse L'Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen, Nationale UNESCO 

Commissie, Kortenaerkade 11, Postbus 29777, 2502 LT Den Haag, t.a.v. Marike Bontenbal.  

De aanvraag met bijlagen (per post of e-mail) dient uiterlijk 10 mei 2016 binnengekomen te zijn bij de 

Nationale UNESCO Commissie.   

5. Beoordeling en uitslag 

De Nationale UNESCO Commissie legt aanvragen die aan de toelatingscriteria voldoen ter 

beoordeling voor aan de nationale jury van het Nederlandse L’Oréal UNESCO For Women in Science 

beurzenprogramma. De jury bestaat uit een interdisciplinaire groep wetenschappers en telt zeven 

leden. De jury van 2016 bestaat uit:  

Dhr. Prof. dr. P.M.G. Emmelkamp, Rector NIAS en Emeritus Hoogleraar Klinische Psychologie aan 

de Universiteit van Amsterdam.  

Mw. Prof. dr. M.C.E. van Dam–Mieras, Juryvoorzitter, Nationale UNESCO Commissie 
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Mw. Prof. Dr. E. van Donk, Lid LNVH, Directeur van het Departement Aquatische Ecologie van het 

NIOO-KNAW (Nederlandse Instituut voor Ecologie) en Hoogleraar Aquatische Ecologie aan de 

Universiteit Utrecht 

Mw. Prof. Dr. M. J. T. H. Goumans, Hoogleraar moleculaire cardiovasculaire celbiologie aan het 

Leidse Universitair Medisch Centrum  

Mw. A. Lee, MSc., Scientific and Regulatory Affairs Director L’Oréal Benelux  

Twee nieuwe juryleden zullen in het voorjaar van 2016 aantreden. 

 

De jury beoordeelt de aanvragen in juni. Selectie is gebaseerd op:  

- Wetenschappelijke verdiensten 

- Aanbevelingsbrieven  

- Publicaties 

- Projectvoorstel 

- Bestedingsvoorstel  

- Belang van de prijs voor een wetenschappelijke carrière in Nederland. 

L’Oréal Nederland, de Nationale UNESCO Commissie, het NIAS en het LNVH behouden zich elk 

jaar het recht voor om een of meer van de For Women in Science Beurzen niet uit te keren. 

6. Tijdpad en uitreiking van de beurzen 

De laureaten worden voor 15 juli 2016 geïnformeerd over de uitslag van hun aanvraag. De uitslag 

wordt officieel bekend gemaakt tijdens een uitreikingsceremonie in het najaar.  

Van de laureaten wordt verwacht dat zij de uitreikingsceremonie van de beurzen bijwonen en hun 

projectvoorstel toelichten. De ceremonie wordt bijgewoond door de leden van de jury, 

vertegenwoordigers van de Nationale UNESCO Commissie, het NIAS en het LNVH, en relevante 

vertegenwoordigers van de overheid, de wetenschappelijke sector en de media. Daarnaast kunnen 

enkele familieleden, collega’s en/of vrienden van de laureaten aanwezig zijn.   

7. Voorwaarden voor het toekennen van de beurs  

De laureaten geven in hun aanvraag aan in welke periode zij een verblijf aan het NIAS willen plannen. 

De startdata zijn 1 september 2017 of 1 februari 2018.   

Aan het einde van het verblijf op het NIAS dient een rapport te worden ingediend bij de jury met een 

samenvatting van de activiteiten en/of resultaten, de toegevoegde waarde van de beurs voor de 

laureaat en een financiële verantwoording.  Het rapport dient binnen twee maanden na het einde van 

het verblijf aan het NIAS te worden gestuurd aan de Nationale UNESCO Commissie, het NIAS en het 

LNVH.  

Tijdens de periode dat de beurs loopt, wordt van de laureaten verwacht dat zij zich inzetten als 

ambassadeur voor de positie van vrouwelijke wetenschappers in Nederland. Laureaten kan gevraagd 

worden om in gepaste mate evenementen bij te wonen of zich beschikbaar te stellen voor interviews 

in het kader van het FWIS Beurzenprogramma Laureaten gaan akkoord dat zij in het kader van de 

communicatie rondom het Nederlandse programma gefotografeerd, gefilmd of geïnterviewd mogen 

worden. Deze foto’s, video’s en teksten kunnen gebruikt worden in geschreven en audiovisuele 

publicaties voor onder andere de geschreven pers, de televisie, internet en brochures die in de 

Nederlandse en internationale media zullen verschijnen.  
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De laureaten geven UNESCO, L’Oréal, NIAS en LNVH uitdrukkelijk toestemming om hun foto, 

naam, onderscheidingen en titels internationaal te gebruiken voor de volledige duur van het FWIS 

programma. De toestemming is strikt beperkt tot niet-commerciële doeleinden die rechtstreeks 

verbonden zijn aan het For Women in Science Beurzenprogramma.  
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Appendix: NIAS Fellowship factsheet 20161 

Nederlandse L’Oréal -UNESCO Beurzen for Women in Science 
 

De Nederlandse L’Oréal -UNESCO beurzen zijn bedoeld om vrouwelijke wetenschappers (tussen de 3 en 10 jaar na hun 

promotie –vergelijkbaar met het niveau van een Veni/Vidi) die werkzaam zijn op het gebied van de Life Sciences in een 

Nederlandse universiteit of een in Nederland gevestigd onderzoeksinstituut, vooruit te helpen in hun wetenschappelijke 

loopbaan. Deze beurzen zijn voor een verblijf van 3 of 5 aaneengesloten maanden op het NIAS  om aan een 

wetenschappelijk onderwerp te werken en artikelen te schrijven. Ter ondersteuning worden onderzoeksfaciliteiten 

geboden, een internationale en interdisciplinaire omgeving, indien nodig accommodatie en een bedrag ten behoeve van 

onderwijsvervanging. Het is  uiteraard mogelijk om overdag op het NIAS te verblijven en thuis te overnachten. Aanvragen 

worden ingediend via UNESCO en beoordeeld door een wetenschappelijke jury. De deadline is 10 mei 2016 voor beurzen 

die beginnen op 01/09/2017 of 01/02/2018. De uitkomst wordt uiterlijk 15 juli 2016 bekend gemaakt en de prijs wordt 

uitgereikt in het najaar.  

Er is een geldbedrag beschikbaar van maximaal € 25.000.  

Het bedrag kan worden ingezet op verschillende manieren afhankelijk van de duur van het verblijf op het NIAS  - 3 

of 5 maanden. De kandidaat moet bij het indienen van het aanvraagformulier duidelijk aangeven welke keuzes zij 

maakt en welke bedragen hiervoor worden begroot. Uit het beschikbare budget kan tot maximaal 12 maanden na de 

start van de fellowshipperiode geput worden.  

Algemene Faciliteiten 

 Privéstudeerkamer met PC (Windows), e-mailaccount, internet, aansluiting printers, telefoon  

 Kantoorbenodigdheden en gebruik kleurenprinter, fotokopieermachine, scanner 

 Gratis wireless internet op het NIAS-terrein 

 Vergaderruimtes met presentatiefaciliteiten 

 Ondersteuning: Bibliotheekservice, Engelse Editing Service, in overleg mogelijkheid voor een assistent  

 Intellectuele en sociale activiteiten binnen een internationale en interdisciplinaire gemeenschap 

 Lunch, koffie- en theefaciliteiten, gebruik van fietsen 

Bij een verblijf van 5 maanden kan het bedrag worden gebruikt voor en/of: 

a. Gebruik van de algemene NIAS faciliteiten (€ 700 p.m.). Voor verblijf in een studio vlakbij het instituut (€ 250 

p.m.). Voor eventueel verblijf met familie kan, op aanvraag en indien beschikbaar, een off-campus woning worden 

gehuurd tegen extra kosten van € 750 p.m.; 

b. Onderwijsvervanging, vervanging van managementtaken en ondersteuning van reeds lopende 

onderzoeksprojecten bij de eigen instelling (maximaal €3.800 p.m.). De eigen faculteit moet hiervoor een declaratie 

indienen bij het NIAS. Betaling geschiedt rechtstreeks aan de faculteit. NB het ‘eigen’ onderzoek komt niet in 

aanmerking voor vervangingsubsidie, dit onderzoeksdeel wordt immers verplaatst naar het NIAS ; 

c. Steun voor de extra kosten van kinderopvang (Bedrag te declareren door de fellow zelf bij het NIAS); 

d. Een kleine workshop/bijeenkomst aan het NIAS tijdens of direct na de beursperiode. (Planning en begroting in 

overleg met het NIAS). 

Bij een verblijf van 3 maanden kan het bedrag worden gebruikt voor en/of: 

a. Gebruik van de algemene NIAS faciliteiten (€ 700 p.m.). Voor verblijf in een studio vlakbij het instituut (€ 250 

p.m.). Voor eventueel verblijf met familie kan, op aanvraag en indien beschikbaar , een off-campus woning worden 

gehuurd tegen extra kosten van € 750 p.m.; 

b. Onderwijsvervanging, vervanging van managementtaken en ondersteuning van reeds lopende 

onderzoeksprojecten bij de eigen instelling (maximaal €3.800 p.m.). De eigen faculteit moet hiervoor een declaratie 

indienen bij het NIAS. Betaling geschiedt rechtstreeks aan de faculteit. NB het ‘eigen’ onderzoek komt niet in 

aanmerking voor vervangingsubsidie, dit onderzoeksdeel wordt immers verplaatst naar het NIAS ; 

c. Steun voor de extra kosten voor kinderopvang. (Bedrag te declareren door de fellow zelf bij het NIAS); 

d. Een kleine workshop/bijeenkomst aan het NIAS tijdens of direct na de beursperiode. Planning en begroting in 

overleg met het NIAS; 

e. Een studiebezoek aan een internationale universiteit of het bijwonen van een conferentie of workshop in relatie 

met het project van de beurs (in het geval de volledige € 25.000 niet aan verblijfskosten onder a. tot d. besteed zijn). 

                                                           
1 Voor informatie over het verblijf aan het NIAS of het onderwerp of workshopvoorstel - Nick den Hollander  (+31 70 5122711). 

mailto:n.denhollander@nias.knaw.nl

