Uitzonderlijke projectoproep voor postdoctorale mandaten in
fundamenteel oncologisch onderzoek
• Doelstelling van het mandaat
Deze uitzonderlijke oproep wil jonge onderzoekers ondersteunen in het uitvoeren van een
onderzoeksproject in fundamenteel kankeronderzoek door een voltijds postdoctoraal mandaat van
maximum 4 jaar uit te reiken. Dit (niet-hernieuwbaar) mandaat wil een springplank zijn voor de
carrière van de onderzoeker met het oog op het verwerven van een academische post aan een
Belgische universiteit.

• Ontvankelijkheidscriteria
Bij het indienen van de kandidatuur moet de kandidaat of kandidate een academische doctorsgraad
(Ph D) hebben behaald na het verdedigen van een thesis aan een universitaire instelling en (jonger
zijn dan) 40 jaar aan de start van het gevraagde postdoctorale mandaat. Hij/zij moet zijn/haar
onderzoek voeren in een laboratorium van een Belgische universiteit, onder de leiding van een
permanent aangestelde promotor aan die universiteit.
De kandidaatstelling moet zijn opgesteld in het Engels, volgens de voorschriften van Stichting tegen
Kanker, en ingediend binnen de vooropgestelde deadline.

• Onderzoeksproject
Het onderzoeksproject, ontwikkeld door de kandidaat of kandidate binnen het kader van dit
mandaat, moet bijdragen tot een beter inzicht in kanker, met op lange termijn zicht op mogelijke
verbeteringen van preventie, screening of behandelingen.
De voornaamste evaluatiecriteria van de aanvragen zijn:
-

de wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en haalbaarheid van het project;
de kwaliteit van de CV van de kandidaat of kandidate

• Financiering en duur van het mandaat
Het door Stichting tegen Kanker toegekende mandaat is bepaald voor een maximum duurtijd van 4
jaar en is niet hernieuwbaar. Het is niet cumuleerbaar met de financiering van andere
financieringsorganismes. De kandidaat die zijn kandidatuur heeft ingediend bij meerdere organismes
voor dezelfde periode of een deel van dezelfde periode moet, in geval van selectie door de Stichting
en door andere financierders, zijn keuze zo snel mogelijk doorgeven aan Stichting tegen Kanker.
Indien die keuze niet uitsluitend Stichting tegen Kanker betreft voor de periode in kwestie, wordt de
mandaatstoekenning die door de Stichting gebeurde ongeldig en kan de toekenning ook niet worden
overgedragen naar een andere periode. Een latere kandidatuur is mogelijk, via een opnieuw op te
stellen en in te dienen dossier volgens de door Stichting tegen Kanker bepaalde planning.

Het maximum bedrag van een postdoctoraal mandaat in fundamenteel onderzoek bedraagt €
100.000/jaar en is uitsluitend bestemd voor de dekking van de voltijdse salariskosten gedragen door
het werkgevende organisme, met name het organisme belast met het personeelsbeheer van het
laboratorium dat de laureaat tewerkstelt.
-De mandaten gaan van start in oktober 2019.

• Tussentijdse evaluatie
De postdoctorale mandaten zijn 4-jarenprojecten, opgedeeld in 2 termijnen van 2 jaar. Aan het einde
van de eerste twee jaar vraagt Stichting tegen Kanker een tussentijds wetenschappelijk rapport voor
te leggen aan de Wetenschappelijke raad in fundamenteel onderzoek om de vooruitgang van het
project te evalueren. De financiering van de tweede termijn van 2 jaar vereist een gunstige evaluatie
van dit wetenschappelijke rapport.

• Indieningsprocedure en selectie van de kandidaten in twee
stappen
Het kandidatuursdossier moet worden ingevuld via het formulier in bijlage. Het moet worden
gemaild naar Mevrouw Patricia Servais (Manager Wetenschappelijke Grants): pservais@cancer.be.
De uiterste indiendatum van de dossiers is 25 maart 2019.
Na controle van de ontvankelijkheid, analyseert de Wetenschappelijke raad in fundamenteel
onderzoek van Stichting tegen Kanker het kandidatuursdossier en maakt een eerste selectie.
De Wetenschappelijke raad in fundamenteel onderzoek nodigt de kandidaten die door de eerste
selectie kwamen uit om hun project mondeling te komen verdedigen op de zetel van Stichting tegen
Kanker op 6 juni 2019. Deze mondelinge voorstelling, met of zonder geprojecteerde presentatie,
gebeurt in het Engels en duurt niet langer dan 15 minuten. Daarna volgt een gesprek met de leden
van de Wetenschappelijke raad.
De Wetenschappelijke raad legt de eindselectie van kandidaten voor aan de Raad van Bestuur ter
goedkeuring en financiering.
De kandidaten worden op de hoogte gebracht van de resultaten in juli 2019.

