
 

NIERSTICHTING INFORMATIEBLAD 
SUMMERSCHOOL 2023 

 
Omschrijving 
De Summerschool is een intensieve cursus die jonge nieronderzoekers aanvullend onderwijs biedt vanuit de 
voor de nefrologie relevante onderzoekdisciplines. De cursus bestaat uit studie-workshops over 
geselecteerde onderwerpen en presentaties door nationale en internationale nieronderzoekers. De 
Summerschool sluit af met een minisymposium met gerenommeerde sprekers. 

 
Doel 
Het stimuleren van jonge nieronderzoekers in Nederland. Het bevorderen van de wetenschappelijke 
infrastructuur en kwaliteit van het Nederlands nieronderzoek. 

 
Wanneer 
De Summerschool vindt plaats van woensdag 5 juli t/m vrijdag 7 juli 2023.  
 
Werkgroep 
De Werkgroep Summerschool is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoer. De Werkgroep bestaat uit 
een aantal onderzoekers op relevante gebieden, een programmamanager en/of programma secretaris en 
een programma assistent van de Nierstichting. 

 
Deelnemers 
Promovendi en postdocs werkzaam in Nederland op een relevant onderwerp binnen het biomedisch 
nieronderzoek. Studenten die werken aan biomedisch nieronderzoek en van plan zijn na hun afstuderen 
verder te gaan met nieronderzoek in de vorm van promotieonderzoek. 

 
Voorwaarden 
Van toepassing zijn de Subsidievoorwaarden Nierstichting Nederland d.d.1 januari 2017. Aanvullend hierop 
gelden de volgende specifieke voorwaarden: 

• Aanvragers voor deelname zijn promovendi en postdocs die nieronderzoek verrichten vanuit een 
Nederlands onderzoeksinstituut of studenten die meewerken aan nieronderzoek aan een 
Nederlands onderzoeksinstituut. 

• De Werkgroep kan besluiten een klein aantal aanvragers toe te laten die niet werkzaam zijn aan een 
Nederlands onderzoeksinstituut. 

• De Werkgroep kan besluiten enkele studenten toe te laten die een relevante studie volgen aan een 
Nederlandse universiteit. 

• Aanvragen voor deelname zijn geschreven in de Engelse taal op het 
inschrijfformulier van de Summerschool (Application form Summerschool). 

•  De Nierstichting streeft ernaar dat alle geaccepteerde aanvragers kunnen deelnemen 
aan de Summerschool. 

• Informeer bij Programma- en Projectsupport of er nog plek beschikbaar is. 
• De Nierstichting vraagt van de deelnemers een inschrijfgeld van € 400,-. De eigen bijdrage dient 

uiterlijk 1 juni 2023 voldaan te zijn. Het niet tijdig voldoen van de eigen bijdrage kan tot gevolg 
hebben dat deelname niet mogelijk is. 

• Van de deelnemer wordt verwacht het hele programma aanwezig te zijn en zijn/haar laptop of tablet mee te 
brengen. 

 
Procedure 
De Werkgroep beoordeelt kandidaten op relevantie en geschiktheid. 

 
Meer informatie 
Meer informatie kunt u vinden op www.nierstichting.nl/subsidies. Voor vragen kunt u zich wenden tot Programma- en 
Projectsupport: projectsupport@nierstichting.nl 

http://www.nierstichting.nl/media/filer_public/12/61/12617dd6-c748-4793-9036-ca17c1d20f95/subsidievoorwaarden-1-1-2015.pdf
http://www.nierstichting.nl/subsidies
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