ISIAQ.nl studentenbeurs
Voor studenten vormt het bijwonen van een (internationale) conferentie een prachtige
gelegenheid om een nog beter beeld te krijgen van al het onderzoek dat aan de basis heeft
gestaan van de opleiding en aan de afronding ervan in de vorm van een (afstudeer-) project.
Echter, een bezoek aan een conferentie is niet gratis.
ISIAQ.nl wil graag studenten nauwer betrekken bij haar activiteiten. Zij wil het voor een pas
afgestudeerde student financieel mogelijk maken om een conferentie te kunnen bezoeken.
Daarom biedt ISIAQ.nl iedere twee jaar een studentenbeurs aan waarmee het mogelijk is om
een ISIAQ conferentie te bezoeken. Voor deze ronde is dat de Healthy Buildings Europe
conferentie die op 21-23 jun 2021 in Oslo zal worden gehouden. Deze beurs is maximaal
€1500,- en wordt vergoed op basis van gemaakte kosten. Met dit bedrag is het normaal
gesproken mogelijk om de reis- en conferentiekosten inclusief het verblijf te betalen.
Deze beurs is beschikbaar voor studenten die in de twee jaar voorafgaand aan de
conferentie zijn afgestudeerd aan een Hogeschool of Universiteit in Nederland op een
onderwerp gerelateerd aan het binnenmilieu. Dit geldt ook voor buitenlandse studenten. Dit
betreft dus onderwerpen gerelateerd aan thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel of
akoestisch comfort en natuurlijk combinaties daarvan. Ook fysiologie en psychologie in
relatie tot het binnenmilieu zijn onderwerpen die hiertoe gerekend kunnen worden. We
hanteren een ruim kader!
Wat vragen we van jou?
Om in aanmerking te komen voor de beurs dient de (afgestudeerde) student het volgende te
doen (de informatie mag in het Nederlands of Engels zijn opgeschreven):
1. Schrijf een samenvatting van het onderzoek dat je hebt uitgevoerd (max 2 A4; template
toegevoegd) waarin doel, methode, resultaten en discussie/conclusie duidelijk zijn
beschreven.
2. Geef in max. ½ A4 een omschrijving waarom jij graag deze conferentie zou willen
bezoeken.
Afhankelijk van het aantal inzendingen en de kwaliteit zal een selectiecommissie een keuze
maken uit het aanbod. Maximaal drie studenten worden uitgenodigd om een presentatie te
houden op basis waarvan 1 student als winnaar gekozen wordt. Het selectiecommittee
bestaat uit vertegenwoordigers van het ISIAQ.nl bestuur, aangevuld met onze ere-leden.
De ontvangen samenvattingen zullen we in onze nieuwsbrief opnemen zodat de leden van
ISIAQ.nl ook kennis kunnen nemen van al het onderzoek dat plaats vindt. De presentaties
zullen on-line beschikbaar worden gesteld. Het is tot slot de bedoeling dat degene die wint
een paper voor de betreffende conferentie schrijft en daarmee onderdeel wordt van de
conferentie. Indien gewenst kan hier natuurlijk ondersteuning bij worden geboden.

Deadline
Studenten die wil meedingen naar de beurs moeten vóór 1 december 2020 een e-mail sturen
naar info@isiaq.nl. De gevraagde documenten (samenvatting + motivatie) moeten als pdf bij
de e-mail worden gevoegd. Daarnaast moet in de mail worden aangegeven wanneer de
afstudeerdatum was. In dit geval geldt dat studenten die zijn afgestudeerd in de periode
tussen 1 december 2018 en 1 december 2020 kunnen meedingen naar deze prijs. Zorg
ervoor dat de naam, affiliatie en contactgegevens duidelijk zijn opgenomen.

Vragen
Voor vragen over de ISIAQ.nl studentenbeurs kun je contact opnemen met ISIAQ.nl via
secr@isiaq.nl .
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