
 

      

Op reis met Kind en Adolescent 

De redactie van Kind en Adolescent geeft ook in 2016 weer de mogelijkheid om voor een 

bedrag van € 2.500,- reiskosten te ontvangen. Deze financiële ondersteuning is bedoeld om 

onderzoekers in opleiding, bijvoorbeeld promovendi of assistent-geneeskundigen in 

opleiding, in staat te stellen een reis te maken in het kader van kinder- en jeugdstudies. Het 

doel van de reis ligt in het bezoeken van een buitenlandse onderzoeker, één of meer instituten 

of behandelinstellingen. Als tegenprestatie zal aan de declarant gevraagd worden deze 

vakmatige ervaringen met de lezers van Kind en Adolescent te delen in een kort artikel. Dit 

artikel wordt ten laatste drie maanden na afloop van de excursie ingediend. 

De kandidaat dient een gemotiveerde aanvraag met voorlopige begroting in (maximaal op 

twee velletjes A4) bij de redactiesecretaris van Kind en Adolescent. Deze aanvraag bevat: 

- kort curriculum vitae; 

- beschrijving van het onderzoek waarbij men betrokken is; 

- doel en verwachtingen van de reis; 

- planning van de reis (binnen de onderzoeksperiode van de kandidaat); 

- relevantie van de reis voor het onderzoek; 

- toelichting van de aanvraag door de begeleider of promotor in een bijgevoegd 

schrijven. 

De redactie van Kind en Adolescent beoordeelt de aanvragen op relevantie van de reis voor 

het onderzoeksproject, kwaliteit van de aanvrager en van het onderzoek, het belang van de 

reis voor de carrière van de aanvrager, de te verwachten opbrengst voor Kind en Adolescent 

en de schrijfstijl van de kandidaat. 

De sluitingsdatum is 1 april 2016. Binnen drie maanden na deze datum ontvangen alle 

kandidaten schriftelijk bericht of zij al dan niet in aanmerking komen voor een financiële 

ondersteuning van hun project. Het is de bedoeling dat de reis uiterlijk een jaar na het bericht 

van toekenning is gemaakt.  

De aanvragen voor de reiskostenvergoeding kunnen worden ingediend bij de 

redactiesecretaris, e-mail: kindenadolescent@gmail.com. 
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