ISIAQ.nl studentenbeurs (English version below)
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 studenten graag 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 12-14 juni 2023 in Aken (Duitsland) 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 (rekenend vanaf 15 oktober
2020) 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 zoals 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, maar ook meer installatietechnische onderwerpen zijn welkom. 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. Figuren etc. zijn welkom.
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. Indien noodzakelijk, worden maximaal drie studenten uitgenodigd om
een (online) presentatie van 10 min te houden op basis waarvan 1 student als winnaar
gekozen wordt. Het selectiecomité 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 online beschikbaar worden gesteld. Het is tot slot de intentie 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 15 oktober 2022 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 15 oktober 2020 en 15 oktober 2022 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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ISIAQ.nl student grant
For students, attending an (international) conference is a great opportunity to get an even
better idea of all the research that has been done and that was at the basis of their study
programme and their (graduation) project. However, a visit to a conference is not for free.
ISIAQ.nl would like to involve students more closely in its activities. It wants to make it
financially possible for a newly graduated student to visit a conference. Therefore, ISIAQ.nl
offers a student scholarship every two years that makes it possible for a student to visit an
ISIAQ conference. For this round it is the Healthy Buildings Europe conference that will be
held in Aachen (Germany) on 12-14 June 2023. This scholarship amounts to up to €1500
and is reimbursed on the basis of expenses incurred. With this amount it is normally possible
to pay the travel and conference costs including accommodation.
This grant is available to students who have graduated from a Dutch university or university
of applied sciences in a subject related to the indoor environment. Graduation should have
been obtained during the last two years (counting from October 15th 2020) preceding the
conference. This also applies to foreign students. The topic of graduation includes subjects
such as thermal comfort, air quality, visual or acoustic comfort, and of course combinations
of these. Physiology and psychology in relation to the indoor environment are also subjects
that can be included, but also building services related topics are welcome. We assume a
wide viewpoint with regards to the indoor environment!

What do we ask of you?
To be considered for the grant, the (graduate) student must do the following (the information
may be written in Dutch or English):
1. Write a summary of the research you conducted (max 2 A4; template attached) in which
purpose, method, results and discussion/conclusion are clearly described. Figures etc. are
welcome.
2. Give a description in max ½ A4 why you would like to attend this conference.
Depending on the number of submissions and the quality of the content, a selection
committee will make a choice. If required, a maximum of three students will be invited to give
a 10-minute (online) presentation, on the basis of which one student will be chosen as the
winner. The selection committee consists of representatives of the ISIAQ.nl board,
supplemented by our honorary members.
We will include the summaries received in our newsletter so that ISIAQ.nl members can also
take note of all the research that is taking place. The presentations will be made available
online. Finally, it is the intention that the winner writes a paper for the conference in question
and thus becomes part of the conference. If desired, support can of course be offered.

Deadline
Students wishing to compete for the scholarship must send an e-mail to info@isiaq.nl before
October 15th, 2022. The requested documents (summary + motivation) must be attached as
pdf files to the e-mail. In addition, the e-mail should state when the graduation date was. In
this case, students who graduated in the period between October 15th 2020 and October 15th
2022 can compete for this prize. Please ensure that the name, affiliation and contact details
are clearly included.

Questions
For questions about the ISIAQ.nl student scholarship, please contact ISIAQ.nl at
secr@isiaq.nl .
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