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REISBEURZEN voor beloftevolle 
mariene onderzoekers uit het Zuiden
De VLIZfilantropiewerking kende de afgelopen twee jaar reisbeurzen toe aan beloftevolle studenten 
en jonge mariene wetenschappers uit het Zuiden. Het geld is afkomstig van jouw giften en 
ledenbijdrage. Interactie met mariene onderzoekers uit het Zuiden is noodzakelijk om de problemen 
van de wereldzeeën –denk maar aan klimaatverandering, plasticvervuiling, verzuring van de oceaan, 
etc. – samen aan te pakken. Het is ook van belang dat jonge wetenschappers reeds vroeg in hun 
wetenschappelijke carrière de kans krijgen om de nodige internationale contacten te leggen.

Karen Rappé

BROODNODIGE SAMEN-
WERKING MET ZUID-
AMERIKA EN AFRIKA

De realiteit toont echter dat nogal wat jonge 
wetenschappers uit het Zuiden niet over de 
financiële middelen beschikken om in het 
buitenland te gaan netwerken. De VLIZ-
filantropiewerking biedt hen die mogelijk-
heid. Zo kunnen ze ervaringen uitwisselen 
met collega’s in andere kustregio’s en kennis 
uit de eerste hand vergaren in het buiten-
land. Dat laat hen toe om hun onderzoek 
naar een hoger niveau te tillen. VLIZ reikt 
de beurzen uit aan jonge wetenschap-
pers, verbonden aan een instituut in het 
Zuiden waarmee het een formeel samen-
werkingsakkoord heeft. De selectie van de 
kandidaten gebeurt door lokale contact-
personen, dit op basis van CV. De student 
dient ingeschreven te zijn in het instituut 
in een master- of doctoraatsprogramma in 
mariene wetenschappen en moet jonger 
zijn dan 35 jaar. Het reisbudget, beheerd 

door het VLIZ, omvat vliegtuigtickets (laagste 
tarief), overnachtingen alsook een kleine 
dagvergoeding voor lokale uitgaven. Nadat 
in 2017 drie Afrikaanse wetenschappers 
gebruik maakten van de reisbeurzen was het 
in 2018 de beurt aan drie Zuid-Amerikaanse 
mariene onderzoekers. Vanuit de samenwer-
king tussen VLIZ en de Comisión Permanente 
del Pacífico Sur kregen de studenten de 
kans om gedurende 10 dagen (18-29 maart 
2018) praktijkervaring op te doen bij Vlaamse 
mariene onderzoeksgroepen. Drie jonge 
wetenschappers afkomstig uit Colombia 
(Comision Colombiana del Oceano), Panama 
(Ministerio del Ambiente Panama) en 
Peru (Instituto del Mar de Peru - IMARPE) 
voldeden aan de criteria en zakten af naar 
België.

PROGRAMMA OP MAAT

Naast een bezoek aan het VLIZ en een 
deelname aan de VLIZ Marine Science Day, 

kreeg elke kandidaat een gepersonaliseerd 
programma aangeboden. Dat bestond uit 
een bezoek aan onderzoeksgroepen als 
het GhEnToxLab (UGent), het Instituut voor 
Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en het 
Maritiem Instituut (UGent). Verder stonden 
ook tal van workshops op het programma, 
onder meer rond het werken met indica-
toren bij het inschatten van de menselijke 
impact op zee en m.b.t. het herstel van de 
inheemse oester in de Belgische wateren 
(organisatie KBIN).  Ook een dag aan boord 
van het onderzoeksschip Simon Stevin was 
geprogrammeerd. Na afloop lijstten de deel-
nemers opportuniteiten op voor toekom-
stige samenwerkingen tussen de Vlaamse 
mariene onderzoeksgroepen en het instituut 
in hun thuisland. We kijken dan ook uit naar 
toekomstige mogelijke samenwerkingen 
voortvloeiend uit hun ervaringen in België.

VOEL JE JE OOK 
GEROEPEN OM DEZE 
ACTIE TE STEUNEN 
OF OM VLIZ-LID TE 
WORDEN?

Dat kan! Je kan het VLIZ helpen en 
deze en andere filantropieacties 
steunen door een gift te storten 
op de filantropierekening: IBAN 
BE70 0017 1687 3425 (BIC GEBABEBB) 
van het Vlaams Instituut voor de 
Zee vzw. Meer informatie over giften 
en het VLIZ-lidmaatschap kan je lezen 
op www.vliz.be/nl/uw-bijdrage.

Onderdeel van het programma voor de Zuid-Amerikaanse studenten 
was deelname aan een ééndaagse campagne aan boord van het 
onderzoeksschip Simon Stevin (VLIZ)
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