
 
Over 222 dagen zullen 27 Groningers in de wereldstad São Paulo uit het vliegtuig stappen. Op dat 
moment hebben zij drie weken voor zich waarin ze de twee grootste landen van het Zuid-
Amerikaanse continent zullen verkennen. Naast twee stafleden en de organiserende commissie 
gaan er 20 ouderejaars studenten mee. Misschien ben jij wel één van die 20! 
 
Na succesvolle studiereizen naar China en Maleisië in 2005 en naar Zuid-Korea en Taiwan in 2007, 
organiseert de Stichting GBE-FMF in april 2009 opnieuw een studiereis voor de leden van de FMF. 
Deze reis gaat naar het andere halfrond, namelijk naar São Paulo in Brazilië en Buenos Aires in 
Argentinië. Tussendoor zullen we nog een bezoek brengen aan de grootste watervallen ter wereld. 
De organiserende commissie is vernoemd naar deze watervallen en heet Iguazú ’09. De reis zal 
ongeveer drie weken duren (van 15 april tot en met 8 mei 2009). 
 
Het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken op natuurwetenschappelijk gebied in Brazilië en 
Argentinië vormt het zwaartepunt van de reis. We zullen diverse universiteiten, bedrijven en 
onderzoeksinstituten bezoeken maar er is ook ruimte voor stedelijke bezienswaardigheden en 
cultuur. Ook zullen we proberen contact te leggen met Braziliaanse en Argentijnse studenten. In de 
bijgevoegde folder en op onze website (http://iguazu.fmf.nl) vind je meer informatie over zowel 
het wetenschappelijke als het culturele programma.  
 
Deelname kost €900,- voor NNV-leden en €970,- voor niet-NNV-leden (je kunt voor €11,- lid 
worden van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging via www.nnv.nl). Voorwaarde voor 
deelname is dat je minimaal 120 ECTS op het moment van inschrijven (uiterlijk 30 september 
2008). Je moet lid zijn van de FMF.  
 
Bij deelname aan de reis verplicht je jezelf tot het doen van een casestudy. Hierbij zul je, in 
principe, met een medestudent onder begeleiding van een lid van de wetenschappelijke staf 
werken aan een opdracht bij een bedrijf of instelling. Een casestudy duurt ongeveer drie weken 
(120 uur) en is een goede gelegenheid om bij een interessant bedrijf rond te kijken en daar 
werkervaring op te doen. De casestudies zijn naast de deelnemersbijdragen en de subsidies de 
voornaamste bron van inkomsten voor deze studiereis.  
 
Je kunt je inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op http://iguazu.fmf.nl. Samen 
met een onafhankelijk lid van de wetenschappelijke staf zal de commissie hierop een blinde 
beoordeling toepassen om tot een zo objectief mogelijke selectie te komen. De selectie geschiedt 
allereerst op basis van geschiktheid om een casestudy uit te voeren en daarnaast op motivatie om 
mee te gaan. Er kunnen naast de commissieleden en twee leden van de wetenschappelijke staf 20 
deelnemers mee.  
 
Als je interesse hebt om samen met ons naar Latijns-Amerika af te reizen, kun je je inschrijven van 
1 tot en met 30 september 2008. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website of de 
bijgevoegde folder. Als je nog vragen hebt kan je die altijd aan de commissieleden stellen of mailen 
naar iguazu@fmf.nl. We hopen dat we je interesse hebben gewekt en zien je inschrijving graag 
tegemoet! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Tjitske Starkenburg 
Voorzitter Iguazú ‘09 
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