
 

 

 

 

 

Ontvankelijkheidscriteria 

- De kandidaat is al minstens 3 jaar werkzaam als eerstelijnsprofessional in België en besteedt daar 

meer dan de helft van zijn/haar arbeidstijd aan. De kandidaat moet een verankering met het 

terrein behouden, ook in het geval van onderzoek.; 

- De kandidaat-bursaal heeft, indien nodig, het akkoord van zijn/haar werkgever; 

- De kandidaat-bursaal is nog niet gesteund in het kader van deze beurs; 

- De beurs dekt alleen de kosten die niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden; 

- De studie-/immersiereis of het onderzoek moet van start gaan in de zes maanden die volgen op 

de financiering.  

 Komen niet in aanmerking: 

- Personen die al onderzoek doen dat wordt gefinancierd door een universitair centrum, een 

ziekenhuis, een hogeschool, enz.; 

- Personen die onderzoek doen of een studie-/immersiereis ondernemen voor rekening van een 

vereniging, een federatie, enz.;  

- Beurzen voor de valorisatie en de verspreiding van resultaten of het voortzetten van een lopend 

onderzoek.  

 

 Selectiecriteria  

- Motivatie en beschikbaarheid van de kandidaat. 

- Belang van het thema voor de kandidaat en voor de eerste lijn. 

- Mogelijke impact van de beurs op de eerste lijn en op de mensen die thuiszorg en -hulp nodig 

hebben. 

- De capaciteit en het engagement van de kandidaat om de verworven kennis en competenties te 

delen en te implementeren:  

o De kandidaat heeft nagedacht over hoe hij/zij de resultaten gaat toepassen en delen in 

het betrokken netwerk en zelfs daarbuiten;  

o De kandidaat engageert zich om de kennis te delen met de andere bursalen.  

- Bij een onderzoek moet de kandidaat: 

o De onderzoeksvraag duidelijk stellen en de methodologie expliciteren;  

o Beschikken over wetenschappelijke ondersteuning en verankering van het onderzoek in 

een organisatie (bv. hogeschool, universiteit, kenniscentrum) die echter niet de 

initiatiefnemer of de coördinator van het onderzoek is. 
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