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EEN DUWTJE IN DE 
RUG VAN 
ZEEONDERZOEKERS

Je bent reeds lid van het VLIZ of wil dit 
worden? Of je hebt een hart voor de zee en 
zoekt een mogelijkheid om de zee als goed 
doel te steunen? Dat kan! Het VLIZ, erkend 
als goed doel sinds 2013, biedt iedereen 
de kans zijn of haar passie en bezorgdheid 
voor de zeeën en oceaan te delen. Wat dit 
concreet betekent, ontdek je hier.

De zee als goed doel! 

Voor onderzoekers met briljante ideeën 
of buitenlandse zeewetenschappers die hun 
internationaal netwerk willen versterken, 
verleent het VLIZ een aantal beurzen. 

Deze beurzen zijn mogelijk dankzij de 
enthousiaste leden en hartelijke schenkers, 
waarvoor dank! Hopelijk kunnen we dit 
volgend jaar verderzetten. In ieder geval 
brengen we regelmatig verslag uit van het 
bereik en de impact van de reisbeurzen 
en beurzen voor een ‘Briljant Marien 
Onderzoeksidee’.  

VLIZ lanceert beurzen voor jonge 
zeewetenschappers

De zee staat voor immense uitdagingen 
in een veranderend klimaat en onder druk 
van allerlei menselijke ingrepen. Onze 
wetenschappers, ingenieurs en studenten 
zetten zich dagelijks in om creatieve 
oplossingen te bedenken voor de problemen 
die zich stellen, om innovatieve technieken 
uit te werken en een duurzaam gebruik 
van de zee te ondersteunen. Dat geldt 
voor de 680 onderzoekers die werken aan 
de Vlaamse universiteiten in 66 mariene 
onderzoeksgroepen. Vierhonderd van 
hen zijn actief in doctoraatsprogramma’s 
(doctoraatstudenten of ‘doctorandi’) 
of in een voortgezet onderzoek als 
postdoctorale onderzoekers (‘postdocs’)
(www.compendiumkustenzee.be/nl/
onderzoeksgroepen). Ze bestuderen actuele 
thema’s zoals de opwarming, vervuiling en 
verzuring van de oceaan, het verdwijnen van 
mariene biodiversiteit, het ontwikkelen van 
nieuwe geneesmiddelen uit zeeorganismen, 
hernieuwbare energiewinning uit 
oceaankrachten, duurzame voedselproductie 
op zee en de relatie tussen de zee en de 

menselijke gezondheid.
Doctoraatstudenten zijn afhankelijk van 

een doctoraatsbeurs. Extra middelen om 
hun onderzoek naar een nog hoger niveau 
te tillen zijn vaak beperkt. Daarom lanceert 
het VLIZ dit najaar beurzen van maximaal 
5000 EUR voor een ‘Briljant Marien 
Onderzoeksidee’ (Brilliant Marine Research 
Idea). Doelstelling is om wetenschappers de 
kans te bieden om binnen hun onderzoek 
iets bijzonders te doen of om buitengewone 
ideeën te exploreren: een staal nemen 
in Antarctica, een dure analyse laten 
uitvoeren, gespecialiseerde faciliteiten van 
een onderzoeksinstituut gebruiken, … noem 
maar op. Hoop is dat doctoraatstudenten 
zo kunnen worden gestimuleerd om ‘out of 
the box’ te denken en hun onderzoek in een 
nieuw daglicht te plaatsen.

Mariene Onderzoekers zonder 
Grenzen

Naast beurzen om doctoraatsonderzoek 
in Vlaanderen te steunen, reikt het VLIZ 
ook drie reisbeurzen uit. Dit jaar gaan 
ze naar jonge mariene onderzoekers uit 
Kenia. Om een antwoord te bieden op 
vraagstukken over onze wereldzeeën is 
immers een wereldwijd en interdisciplinair 
netwerk van mariene onderzoekers nodig. 
Niet overal krijgen studenten de kans 
om grondig onderzoek uit te voeren, 
conferenties bij te wonen, laat staan mee 
te varen op een onderzoeksschip! VLIZ wil 
daarom de mogelijkheid bieden aan jonge 
wetenschappers om kennis te vergaren 
en ervaring uit te wisselen met collega’s 
in andere kustregio’s. Via samenwerking 
met het marien onderzoeksinstituut Kenya 
Marine & Fisheries Research Institute 

(KMFRI) in Mombasa zullen drie beloftevolle 
Keniaanse onderzoekers geselecteerd 
worden voor een reisbeurs. Met die beurs 
kunnen de Keniaanse onderzoekers de 
VLIZ Marine Science Day bijwonen, hét 
netwerkevent voor mariene wetenschappers 
hier in Vlaanderen. Tijdens die week zullen 
ze ook meedraaien op de mariene werkvloer 
om ervaring op te doen: een dag meevaren 
op het onderzoeksschip RV Simon Stevin, 
werken in het Marien Station Oostende, 
of in een gespecialiseerd labo naar keuze 
en kennis uitwisselen met Vlaamse 
wetenschappers. 

Hou onze website in de gaten!  
De ‘oproep tot voorstellen’ wordt 
hier gelanceerd:
www.vliz.be/uw-bijdrage

Een gift doen of lid worden kan online:
www.vliz.be/doe-een-gift en www.vliz.be/
word-vliz-lid-online
of door te storten op  
VLIZ-filantropierekeningnummer  
IBAN BE70 0017 1687 3425 (BIC GEBABEBB). 
Giften vanaf 40 EUR per jaar zijn fiscaal 
aftrekbaar.  
Zo recupereer je 45% van je donatie.
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