
Ben je een PhD-student, werkzaam op het gebied van Child Health? En ambieer je een 
loopbaan als klinisch wetenschapper? 
Het TULIPS PhD Curriculum is dan precies wat je zoekt! 

Wat is TULIPS?
Stichting TULIPS (Training Upcoming Leaders in Pediatric Science) heeft als missie om de beste zorg 
voor het zieke kind te realiseren, door wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘Child Health’ 
op het hoogste niveau te brengen. Dit doel bereiken we door het bevorderen van multidisciplinaire 
samenwerking en het opleiden van jonge, talentvolle en ambitieuze onderzoekers waardoor we een 
brug slaan tussen kliniek en wetenschap.

Wat is het PhD Curriculum?
Het TULIPS PhD curriculum is een tweejarig trainingsprogramma, gericht om ±15 jonge, talentvolle 
klinisch wetenschappers te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfstandig onderzoeker. Het TULIPS 
PhD curriculum begint met een intensief weekend, waarin je je groepsgenoten én jezelf beter leert 
kennen. Daarna volgen diverse workshops in verschillende centra in Nederland. Thema’s die aan bod 
komen zijn o.a.: Time management; Netwerken; CV building en Hoe vind ik mijn innerlijke drive. 

Het programma omvat: 
 • Diverse workshops in vooraanstaande pediatrische instellingen door heel 
  Nederland.
 • De TULIPS Jonge Onderzoekers Dag (2x).
 • 3 trainingsweekends met senior TULIPS-onderzoekers.

Voor wie? 
Je kunt je aanmelden als je in september in het tweede (of derde) jaar zit van een PhD-programma 
vanuit alle Child Health-disciplines (geneeskunde, psychiatrie, psychologie, farmacologie, 
fysiotherapie, verplegingswetenschappen, voedingswetenschappen, etc.).

“Juist in deze tijd is het heel fijn om knelpunten te bediscussiëren en met 
collega’s de diepte in te kunnen gaan.” - Oud deelnemer PhD curriculum

Zo meld je je aan:
Stuur per mail/WeTransfer aan info@tulipsforchildhealth.nl het volgende:
 • Een persoonlijke en originele motivatiebrief (max. 1 pagina) waarin je aangeeft wie je  
  bent en wat je ontwikkelingsdoelen zijn (professioneel en persoonlijk, korte en lange  
  termijn). Verder horen we graag hoe je denkt dat het TULIPS PhD Curriculum je gaat  
  helpen om je doelen te bereiken en wat je aan het programma kunt toevoegen. 
 • Een korte video (max. 2 minuten) waarin je jezelf voorstelt en waar je over vijf tot tien  
  jaar wilt staan op het gebied van Child Health.
 • Een cv (max. 2 pagina’s), inclusief publicaties, awards, andere activiteiten die raken  
  aan Child Health en/of wetenschap, en de onderzoeksgroepen waarbij je bent 
  aangesloten.
 • Een aanbevelingsbrief (max. ½ pagina) van je directe leidinggevende waarin niet staat  
  wat je doet, maar waarom je uitblinkt. De brief dient mede te zijn ondertekend door het  
  hoofd van de afdeling, als bewijs dat ze je graag aan het programma laten deelnemen.
 • Een verklaring van je werkgever (je directe leidinggevende of afdelingshoofd) dat hij/zij  
  garant staat voor betaling van de kosten voor deelname.

“Het curriculum geeft je een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden na je PhD. 
Daarnaast is het ontzettend leerzaam om je eigenschappen en drijfveren onder de loep te 

nemen.” - Oud deelnemer PhD curriculum

Belangrijke informatie
 • Lever je documenten en video in het Nederlands aan. 
 • De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 mei 2021.
 • De kosten van het PhD Curriculum bedragen €1.800 voor twee jaar (deelnemers    
  uit TULIPS partnercentra* ontvangen 10% korting).
 • Je wordt geacht minimaal 80% aanwezig te zijn.
 • Introductieweekend: september 2021 (dit is een verplicht weekend).

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze programmamanager, Kim van der Wel, via 
info@tulipsforchildhealth.nl. 

Let op: deadline aanleveren documenten is 1 mei 2021
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