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Research AIOS Kinderoncologie – beschrijving en procedure 

 
Inleiding 

De mogelijkheden voor talentvolle kinderartsen in opleiding om hun wetenschappelijk onderzoek voort 

te zetten tijdens en als onderdeel van hun specialisatie zijn zeer beperkt. Door het realiseren van de 

Research AIOS Kinderoncologie, willen we dit ondervangen. Dit plan past goed in ons talentprogramma, 

om talenten vroegtijdig aan ons te binden en ze te blijven boeien. 

 

Doel 

Het mogelijk maken dat talentvolle onderzoekers, hun wetenschappelijk kinderoncologisch onderzoek 

kunnen combineren met de opleiding tot kinderarts, en daarna voortzetten. 

 

Doelgroep 

Kinderartsen in opleiding die wetenschappelijk (promotie-) onderzoek combineren met de opleiding tot 

kinderarts. Hieronder vallen zowel artsen in opleiding die nog niet gepromoveerd zijn (voorheen AGIKO), 

als reeds gepromoveerde onderzoekers. 

 

Financiering 

Elk jaar worden er maximaal 2 Research AIOS kinderoncologie worden aangesteld, voor 0,2 fte per AIOS 

en voor maximaal 4 jaar. Per persoon kost dit ongeveer €14k per jaar. Onderzoekskosten zelf (bench fee) 

moeten worden gefinancierd vanuit de P.I. groep waar de research AIOS wordt aangesteld. De 

financiering stopt zodra de klinische opleiding is afgerond, of na 4 jaar.  

 

Aantal 

Per jaar kunnen maximaal 2 Research AIOS Kinderoncologie worden aangesteld, voor maximaal 4 jaar. 

Dat betekent dat er vanaf het 4e jaar na start van het programma maximaal 8 Research AIOS 

kinderoncologie zijn aangesteld. 

 

Afspraken 

- Het fellowship is persoonsgericht en persoonsgebonden; 

- Kandidaten melden zichzelf aan; 

- De financiële middelen worden ingezet voor 0,2 fte van de eigen salariskosten, excl. TVO. 

 

Voorwaarden 

- Kandidaten hebben een garantie voor een opleidingsplaats en dienen op het moment van de 

deadline binnen 12 maanden te starten of al bezig te zijn met de klinische opleiding; 

- De minimale eis voor indiening is dat er op het moment van de deadline nog ten minste 12 maanden 

opleiding moet worden verricht; 

- Kandidaten dienen 20% van de periode waarover de subsidie loopt te besteden aan onderzoek. Deze 

20% onderzoektijd dient tijdens de opleiding verdeeld te worden in overleg met de opleider en de 

(co-) P.I. die begeleider is van het research deel naar eigen inzicht (1 dag per week gedurende 4 jaar, 

2 keer een 5-tal maanden of alle variaties daartussen). 
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Selectiecriteria 

Bij de beoordeling wordt het cv en de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel 

meegewogen in het eindoordeel. Bij de beoordeling van het cv wordt speciaal gelet op de getoonde 

interesse in wetenschappelijk onderzoek, de aanwezigheid van ervaring met wetenschappelijk onderzoek, 

het aantal en soort publicaties, initiatiefrijkheid, nevenactiviteiten en veelzijdigheid van de kandidaat. 

Voor de wetenschappelijke kwaliteit zijn helderheid van de vraagstelling, klinische relevantie, mate van 

uitdaging, inbedding, toegevoegde waarde van de subsidie in het licht van lopend onderzoek, 

financiering en haalbaarheid van het werkplan, alsmede de mogelijke bijdrage aan de missie van het 

Prinses Máxima Centrum en aan de in het meerjarenbeleidsplan benoemde speerpunten elementen op 

basis waarvan individuele commissieleden hun eindoordeel vaststellen. 

 

Selectieprocedure 

De aanvragen worden beoordeeld door de commissie “Research AIOS Kinderoncologie”. In deze 

commissie zitten de CSO, CMO, directeur Academy, Clinical Directors en een manager director research. 

De subsidies worden toegekend op basis van het cv en een researchplan. 

1. Er is doorlopend de mogelijkheid om zich aan te melden voor een positie als Research AIOS 

Kinderoncologie. 

2. De voordracht dient vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief die is ondertekend door de 

promotor en/of de co-P.I. (van het Máxima), én de opleider (van een UMC). 

3. De voordracht bestaat verder uit: 

- CV van de kandidaat (zie aanvraagformulier ‘Research AIOS Kinderoncologie’); 

- Een researchplan voor de looptijd van de subsidie volgens het format van het aanvraagformulier,  

bestaande uit: 

 Een onderzoeksplan; 

 Een motivatie van de kandidaat voor het combineren van de specialisatie en het uitvoeren 

van wetenschappelijk onderzoek; 

 Een beschrijving hoe de kandidaat de 20% onderzoektijd wil besteden binnen de 

specialisatie; 

 Een beschrijving van de toegevoegde waarde van de subsidie voor het onderzoek van de 

kandidaat in het licht van lopend onderzoek en financiering. 

4. De voordracht wordt ingediend bij de academy@prinsesmaximacentrum.nl 

5. De Academydesk controleert de voordracht op volledigheid, vraagt indien gewenst aanvullende 

informatie op, en regelt een vergadering met de kandidaat. 

6. De selectiecommissie ontvangt uiterlijk één week voor de vergadering de voordracht. 

7. De selectiecommissie geeft een goed onderbouwde prioritering van de voorgedragen kandidaat. 

8. De Academy verzorgt het ambtelijk secretariaat en ondersteunt de commissie door aanwezigheid bij 

de vergadering en door het maken van notulen. 

9. De selectiecommissie besluit of aan de kandidaat een subsidie als Research AIOS Kinderoncologie 

wordt verstrekt en informeert de kandidaat daarover. 

10. Jaarlijks wordt de voortgang getoetst door de opleider, directeur Academy en de desbetreffende  

(co-) P.I.. Bij onvoldoende voortgang kan de subsidie worden gestopt. In dat geval wordt eerst 

overlegd binnen de voltallige selectiecommissie met de (co-) P.I., alvorens daar eventueel toe wordt 

besloten. 
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