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Oproep aanvragen subsidie wetenschapsprojecten OOR Noordoost 

Oproep voor indienen subsidie-aanvragen voor wetenschapsprojecten  

Opleiden en ontwikkeling in de medische vervolgopleidingen 

OOR Noordoost 

Oktober 2021 

 

 

 

Geachte collega, 

 

Sinds 2018 kent onze OOR mogelijkheden voor het ondersteunen van wetenschapsprojecten over de 

medische vervolgopleidingen en de ontwikkeling daarvan. In 2019 zijn de eerste projectsubsidies 

conform deze regeling toegekend. 

Met dit bericht roepen wij u op om een aanvraag te doen voor een subsidie volgens deze regeling voor 

de subsidieronde 2021. Lees, voordat u een aanvraag voorbereidt, het bijgevoegde Reglement 

Toewijzing Wetenschapsprojecten OOR Noordoost goed door. Alleen aanvragen die voldoen aan de 

eisen van dit reglement zullen in behandeling worden genomen. Aanvragen moeten onderzoek over 

de medische vervolgopleiding in de ziekenhuizen van de OOR NO betreffen. Aanvragen kunnen 

uitsluitend worden ingediend door  een aios, samen met één of meer begeleiders. We verzoeken u 

daarom in uw ziekenhuis dit bericht onder de aiossen te verspreiden. 

 

U kunt een aanvraag indienen voor twee typen projecten: 

- Een stimuleringssubsidie van maximaal € 10.000: veelbelovende onderzoeksvoorstellen die in 

potentie door kunnen groeien naar een promotietraject, met een maximale looptijd van 2 jaar. 

Per jaar zijn maximaal 7 stimuleringssubsidies beschikbaar. 

- Een aanvraag voor een promotietrajectsubsidie (loonkosten fulltime aios-onderzoeker, 

gedurende maximaal 4 jaar). Per jaar is maximaal één promotietrajectsubsidie beschikbaar 

Voor elk van beide typen projecten is een specifiek aanvraagformulier beschikbaar dat u in de bijlage 

van deze mail aantreft. Aanvragen voor promotietrajectsubsidies worden in twee rondes beoordeeld. 

U kunt hiervoor bij deze oproep alleen een vooraanmelding indienen. Na beoordeling hiervan zal aan 

twee tot vier aanvragers worden gevraagd hun aanvraag verder uit te werken volgens een dan aan te 

reiken format. 

 

Alle projecten moeten een wetenschappelijke evaluatie bevatten met valide onderzoeksmethoden. In 

aanmerking voor  subsidie komen onderzoeksprojecten, procesinnovaties met effectmetingen en 

validatie-onderzoek van innovaties van medische vervolgopleidingen. Aanvragen voor structurele 

personele inzet en honoraria en loonkosten van medisch specialisten komen niet in aanmerking voor 

subsidie. Ook aanvragen voor onderzoek over medisch-inhoudelijke vragen komen niet in aanmerking 

voor subsidie. Voor verdere details verwijzen we u graag naar bijgesloten reglement. 

 

U kunt uw volledig en volgens de voorwaarden in het reglement uitgewerkte aanvraagformulier 

uiterlijk 15 december 2021 indienen bij het mailadres wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl 

Uw aanvragen zullen worden beoordeeld door een daartoe ingestelde beoordelingscommissie onder 

voorzitterschap van prof.dr. P.L.P. Brand, hoogleraar klinisch onderwijs in het UMC Groningen en 

hoofd medisch opleidingsbeleid Isala Academie in Zwolle. 

 

Wij wachten uw aanvragen belangstellend af.  

Met vriendelijke groet, namens de beoordelingscommissie, 

 

 

Drs. Karin W.P. Zuiderhoek 

Secretaris Innovatie- en Wetenschapsfonds OOR NO 
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Bijlage 1 Aanvraag promotietrajectsubsidie (vooraanmelding) 

Elke aanvraag wordt ingediend door een aios in samenwerking met een of meer beoogd promotores. 

Voorwaarden en criteria kunt u vinden op https://oorno.nl/regiofonds/#wetenschappelijk-onderzoek 

 

Beschrijf uw projectaanvraag in begrijpelijke taal en in maximaal 750 woorden.  

Mail het ingevulde formulier naar: wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl. 

 

 

Algemene gegevens 

Titel onderzoek  

Aanvrager (aios)  

Functie/afdeling  

Ziekenhuis  

Beoogde startdatum project  

Beoogde doorlooptijd project  

Beoogd promotor/-team  

 

1. Beschrijf de achtergrond van het onderzoek (over welk probleem in de medische 

vervolgopleiding gaat het; wat weten we hier al over en wat niet; waarom is dit relevant?). 

 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

2. Wat is uw onderzoeksvraag of -hypothese? 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

3. Wat houdt het onderzoek in (methodologieën, methoden, dataverzameling)? 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

 

4. Wat levert het onderzoek uiteindelijk op (beoogde resultaten, zowel wetenschappelijk als 

praktisch)? 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

 

5. Welke hindernissen moeten worden overwonnen om het onderzoeksproject succesvol te laten 

zijn? 

[Uw tekst hier plaatsen] 

  

https://oorno.nl/regiofonds/#wetenschappelijk-onderzoek
mailto:wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl
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6. Wat is het benodigde bedrag? S.v.p. een beknopte begroting bijvoegen (conform onderstaand 

format). Benoem specifiek  wat de gewenste bijdrage vanuit de OOR is. Voor 

promotieonderzoek is het maximale bedrag dat u bij de OOR kunt aanvragen 65.000 per jaar 

gedurende maximaal vier jaar voor de salariskosten van een arts-onderzoeker (bij fulltime 

onderzoek).  

G Geef ook aan of u cofinanciering heeft. 

 

  

 

7. Samenstelling onderzoeksgroep: wie begeleiden de aanvrager bij het beoogde onderzoek? 

 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

 

 

Beknopte begroting 

 Specificatie: 

Functie/fte 

Omschrijving materialen/middelen 

Kosten (€) 

Personele 

kosten 

  

Overige 

kosten 

  

Totaal   
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Bijlage 2 Format aanvraag stimuleringsstipendium 

Elke aanvraag wordt ingediend door een aios in samenwerking met een of meer begeleiders. 

Voorwaarden en criteria kunt u vinden op https://oorno.nl/regiofonds/#wetenschappelijk-onderzoek 

 

Beschrijf uw projectaanvraag in begrijpelijke taal en in maximaal 750 woorden.  

Mail het ingevulde formulier naar: wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl  

 

 

Algemene gegevens 

Titel onderzoek  

Aanvrager (aios)  

Functie/afdeling  

Ziekenhuis  

Beoogde startdatum project  

Beoogde doorlooptijd project  

 

 

1. Waarom is dit onderzoek nodig? Beschrijf de achtergrond (over welk probleem in het 

klinisch onderwijs gaat het; wat weten we hier al over en wat niet; waarom is dit relevant?). 

 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

2. Wat is uw onderzoeksvraag of -hypothese? 

 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

 

3. Wat houdt het onderzoek in (methoden, werkplan en evaluatie)? 

 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

 
4. Wat levert het onderzoek uiteindelijk op (beoogde resultaten)? 

 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

 
5. Welke hindernissen moeten worden overwonnen om het onderzoeksproject succesvol te 

laten zijn? 

 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

 
6. Wat is het benodigde bedrag? S.v.p. een beknopte begroting bijvoegen (conform 

onderstaand format). Benoem specifiek  wat de gewenste bijdrage vanuit de OOR is. Voor 
een stimuleringsstipendium is het maximale bedrag dat u bij de OOR kunt aanvragen € 
10.000.  
Geef ook aan of u cofinanciering heeft. 

 

 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

https://oorno.nl/regiofonds/#wetenschappelijk-onderzoek
mailto:wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl


5 

Oproep aanvragen subsidie wetenschapsprojecten OOR Noordoost 

7. Samenstelling onderzoeksgroep: wie begeleiden de aanvrager bij het beoogde onderzoek? 

 

[Uw tekst hier plaatsen] 

 

 

Beknopte begroting 

 Specificatie: 

Functie/fte 

Omschrijving materialen/middelen 

Kosten (€) 

Personele 

kosten 

  

Overige 

kosten 

  

Totaal    


