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Algemene richtlijnen persoonsgebonden subsidies en WCF Proefschriftprijs 
 
 
1.  Inleiding 
 
Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) stelt zich ten doel de bevordering van een 
gefundeerde uitoefening van het vakgebied fysiotherapie. Deze doelstelling behaalt zij door het stimuleren 
en initiëren van wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van fysiotherapeutisch handelen. Hiertoe 
beheert het WCF een Stimuleringsfonds waarin een budget beschikbaar is voor (co)financiering van 
wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksgerelateerde activiteiten. Er zijn subsidievoorwaarden 
vastgesteld die op alle subsidieaanvragen en subsidieverstrekkingen van toepassing zijn. In deze 
Richtlijnen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de definities zoals deze zijn opgenomen in de 
subsidievoorwaarden. Bij tegenstellingen tussen de subsidievoorwaarden en deze Richtlijnen prevaleren 
de Subsidievoorwaarden. 
 
 
2. Subsidievormen 
 
Het Stimuleringsfonds heeft een budget beschikbaar voor subsidies aan personen. In Nederland 
werkzame onderzoekers kunnen een verzoek tot sponsoring indienen bij het WCF, mits voldaan wordt 
aan de in paragraaf 3 omschreven criteria. In uitzonderlijke gevallen behoudt het WCF zich het recht voor 
om af te wijken van deze criteria. 
 
2.1. Persoonsgebonden subsidies 
Voor de volgende activiteiten kan persoonsgebonden subsidie bij het WCF worden aangevraagd: 
1. Een verblijf aan een buitenlands onderzoeksinstituut (maximum subsidie € 1.000,-). Deze subsidie 

wordt per jaar aan maximaal 2 personen toegekend;  
2. Mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten op een buitenlands congres (maximum subsidie € 

1.000,-). Deze subsidie wordt per jaar aan maximaal 6 personen toegekend;  
3. Bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift (maximum subsidie € 500,-). Deze subsidie wordt per 

jaar aan maximaal 12 personen toegekend; 
4. Cursussen om wetenschappelijke vaardigheden te ontwikkelen (maximum subsidie per cursus € 250). 

Deze subsidie wordt per jaar aan maximaal 4 personen toegekend. 
 
Bovengenoemde subsidies worden elk slechts eenmaal aan dezelfde persoon toegekend. Indien het 
maximaal aantal subsidies per jaar al is toegekend, wordt een nieuwe aanvraag niet meer in behandeling 
genomen.  
 
2.2. WCF Proefschriftprijs 
Tevens kent het WCF jaarlijks de WCF Proefschriftprijs van € 2.500,- toe aan één excellent proefschrift, 
welke is verdedigd of door de leescommissie is goedgekeurd in het lopende jaar (tussen 1 januari en 31 
december). 
 
 
Zie paragraaf 3 en 4 voor een nadere uitwerking van de criteria en de wijze van aanvragen. 
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3. Criteria 
 
3.1 Persoonsgebonden subsidies 
 
3.1.1 Criteria voor subsidie voor een verblijf aan een buitenlands onderzoeksinstituut 
Indien in het kader van een wetenschappelijk onderzoek een verblijf aan een buitenlands 
onderzoeksinstituut van belang is, kan een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten verstrekt worden 
aan de onderzoeker. Het hoofddoel van het buitenlands verblijf dient te zijn: het verwerven van nieuwe 
kennis en de implementatie van deze kennis in Nederland. Om in aanmerking te komen voor sponsoring 
van een verblijf aan een buitenlands onderzoeksinstituut dient aan de volgende criteria te worden 
voldaan:  
• De aanvrager is fysiotherapeut; 
• Er dienen al contacten met de buitenlandse onderzoeksgroep gelegd te zijn en de buitenlandse 

onderzoeksinstelling dient aantoonbare en relevante ervaring met het desbetreffende 
onderzoeksgebied te hebben;  

• Het verblijf moet binnen één jaar na de aanvraag starten; 
• De aanvraag bevat een aanbevelingsbrief van de projectleider van de buitenlandse 

onderzoeksinstelling, een begroting van de te maken kosten en een korte beschrijving van het doel 
van het verblijf en het geplande onderzoek (inclusief het vervolgtraject na terugkeer in Nederland);  

• Na afloop van het buitenlands verblijf wordt de onderzoeker geacht het WCF middels een kort verslag 
te informeren over de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het buitenlands verblijf. 

 
3.1.2. Criteria voor sponsoring van mondeling presenteren van onderzoeksresultaten  
Het WCF kan subsidie verstrekken voor de inschrijfkosten en de reis- en verblijfkosten gedurende 
wetenschappelijke congressen, symposia, workshops en dergelijke.  
Om in aanmerking te komen voor sponsoring van presenteren van onderzoeksresultaten tijdens een 
congres, symposium, of workshop, dient aan de volgende criteria te worden voldaan: 
• De aanvrager is fysiotherapeut; 
• De bijeenkomst moet van belang zijn voor de wetenschappelijke ontwikkelingen van de fysiotherapie; 
• De bijeenkomst heeft bij voorkeur een internationaal karakter;  
• Het moet gaan om een mondelinge presentatie, er worden geen posterpresentaties gehonoreerd; 
• De aanvraag dient tenminste 2 maanden vóór aanvang van de bijeenkomst bij het WCF binnen te 

zijn; 
• Bij de aanvraag dient een abstract van de presentatie, een bewijs van acceptatie voor een 

mondelinge presentatie, een aankondiging van het congres en een begroting van de te maken kosten 
meegestuurd te worden; 

• Na afloop van het congres wordt de onderzoeker geacht het WCF middels een kort verslag te 
informeren over de ervaringen opgedaan tijdens het congres. 
 

3.1.3. Criteria sponsoring proefschriften 
Subsidie kan worden aangevraagd voor een bijdrage aan de drukkosten van een proefschrift over een 
voor de fysiotherapie relevant onderwerp. Om in aanmerking te komen voor sponsoring van een 
proefschrift dient aan de volgende criteria te worden voldaan: 
• De aanvrager is fysiotherapeut; 
• Het proefschrift behelst een onderzoek dat relevant is voor de wetenschappelijke ontwikkeling van het 

vak fysiotherapie; 
• De aanvraag moet tenminste 2 maanden voor de promotiedatum bij het WCF binnen zijn; 
• De promovendus doet een verzoek voor sponsoring van de drukkosten onder overlegging van het 

manuscript en een begroting van de te maken kosten. In het proefschrift dient de subsidie van het 
WCF als volgt vermeld te worden: ‘The printing of this thesis was financially supported by the 
Scientific College Physical Therapy (WCF) of the Royal Dutch Society for Physical Therapy (KNGF)’; 

• Een Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift wordt ter publicatie aangeboden aan de 
FysioPraxis; 

• Bij toekenning van subsidie voor een proefschrift worden 2 hard-copy exemplaren van het proefschrift 
aan het WCF aangeboden. 
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3.1.4. Criteria voor subsidie van cursussen 
Fysiotherapeuten die onderzoek willen gaan doen, of reeds doen, kunnen van het WCF een 
tegemoetkoming krijgen in de kosten voor cursussen om zich als onderzoeker te scholen. Hierbij valt te 
denken aan een cursus: ‘Schrijven van een onderzoeksvoorstel’, ‘Schrijven van wetenschappelijke 
teksten (in het Nederlands, in het Engels)’, en ‘Wetenschappelijke bevindingen presenteren (in het 
Nederlands, in het Engels)’. Om in aanmerking te komen voor sponsoring van cursussen dient aan de 
volgende criteria te worden voldaan: 

• De aanvrager is fysiotherapeut; 

• De aanvrager is betrokken bij een wetenschappelijk onderzoeksproject, of heeft een concept subsidie 
aanvraag voor subsidie voor een wetenschappelijk onderzoek geschreven; 

• De cursus dient binnen één jaar na de aanvraag plaats te vinden; 

• De aanvrager doet een verzoek voor sponsoring van de cursus met een beschrijving van het 
onderzoeksproject waar de onderzoeker bij betrokken is of betrokken bij verwacht te worden, een 
korte motivatie om deze cursus te volgen, en een (kopie van de) officiële cursusbeschrijving met de 
kosten van de cursus; 

• Na afloop van de cursus wordt de onderzoeker geacht het WCF middels een kort verslag te 
informeren over de ervaringen opgedaan tijdens de cursus. 

 
3.2 Criteria voor WCF Proefschriftprijs 
Voor het aanmelden van een proefschrift voor de jaarlijkse Proefschriftprijs gelden de volgende criteria:  
• Het proefschrift dient in de periode 1 januari en 31 december van het lopende jaar verdedigd te zijn of 

goedgekeurd door de leescommissie;  
• De promovendus moet fysiotherapeut zijn; 
• Het onderzoek moet relevant zijn voor fysiotherapie; 
• De promotie moet aan een Nederlandse universiteit plaatsvinden; 
• Het proefschrift is in het Nederlands of Engels geschreven; 
• Bij de aanvraag dient naast een digitaal exemplaar van het proefschrift ook een aanbevelingsbrief 

van de promotor te worden toegevoegd. 
 
 
4. Aanvraag procedure 
Alle aanvragen aan het WCF dient u digitaal te sturen aan WCF@kngf.nl. Hard-copy materiaal kan 
aanvullend per post verstuurd worden aan:  
 
Wetenschappelijk College Fysiotherapie 
Postbus 248 
3800 AE Amersfoort 

mailto:WCF@kngf.nl

