Bijlage 1

Reglement voor de NTvT Onderzoeksbeurs van het Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde

1. De Stichting ter Bevordering Tandheelkundige Kennis (SBTK) heeft drie NTvT
onderzoeksbeurzen ingesteld ter ondersteuning van het onderzoek in (een
deelgebied van) de tandheelkunde in Nederland.
2. Elke NTvT onderzoeksbeurs bedraagt € 50.000 per jaar voor een periode van twee
jaar voor de aanstelling van een promovendus.
3. De afdeling die de NTvT onderzoeksbeurs ontvangt verplicht zich om na het aflopen
van de onderzoeksbeurs de bekostiging van de promovendus te continueren tot aan
de promotie (matchingsprincipe).
Ter bevestiging van deze verplichting dient de indiener een verklaring van de afdeling
of faculteit mee te sturen bij de aanvraag.
4. Er wordt een selectiecommissie samengesteld bestaande uit:
a. De voorzitter van het Bestuur van de Stichting Bevordering T andheelkundige
Kennis (SBTK)
b. De hoofdredacteur van het NTvT
c. Een lid vanuit de Raad van Toezicht SBTK
d. Vier abonnees van het NTvT werkzaam als tandarts in de algemene praktijk.
5. De drie tandheelkundige opleidingen in Nederland (ACTA, Radboudumc en
UMCG) kunnen meedingen naar de onderzoeksbeurs met maximaal drie
inzendingen per opleiding. Projecten die uitgaan van twee of drie
opleidingen tezamen zijn ook mogelijk. Eén van de opleidingen wordt dan
als penvoerder aangewezen.
6. Het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld op de volgende criteria:
a. Relevantie voor de lezers van het NTvT
b. Gericht op een klinisch tandheelkundige onderzoeksvraag
c. Uitvoerbaar als promotietraject
7. Een inzending bestaat uit een projectbeschrijving en overige informatie
volgens het aangegeven format (bijlage 2) dat wordt ingediend via
secretariaat@ntvt.nl
Dit voorstel moet worden ondersteund door één of meer hoogleraren, werkzaam
aan één van de drie Nederlandse Tandheelkundige Faculteiten.
8. De selectiecommissie draagt voor elke opleiding één projectvoorstel voor als geschikt
voor de beurs aan het bestuur van de SBTK.
9. Als het Bestuur van de SBTK het voorstel overneemt, wordt de betrokken aanvrager
in kennis gesteld van de uitkomst op 2 november 2018 tijdens de Nationale
Tandheelkunde Quiz.
10. Het Bestuur van de SBTK kan alleen afwijken van de voordracht van de
beoordelingscommissie op grond van gemotiveerde argumenten.
11. De bedragen, vallend onder de NTvT onderzoeksbeurs, worden overgemaakt ten
gunste van de afdeling waar de promovendus werkzaam is.
12. Bij publicaties in het NTvT en in andere tijdschriften wordt vermeld dat het onderzoek
is uitgevoerd met ondersteuning van de NTvT onderzoeksbeurs.
13. De afdeling aan wie de NTvT onderzoeksbeurs wordt toegekend, dient jaarlijks (12
maanden na de eerste toekenning) een verslag in van de behaalde resultaten, de
voortgang van publicaties en de besteding van de toegekende bedragen.
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14. De ontvanger van de NTvT onderzoeksbeurs publiceert minstens twee artikelen
over het onderhavige onderzoek in het NTvT in de eerste twee jaar van de
onderzoeksbeurs. Ingezonden artikelen doorlopen de gebruikelijke procedure van
beoordeling door de redactie van het NTvT.
15. Het tijdpad voor de indiening en beoordeling van de beurzen is als volgt:
a. 1 juli 2018
: aankondiging van de beurs
b. 1 oktober 2018
: deadline indiening voorstellen onderzoeksbeurs
c. 15 oktober 2018
: definitieve selectie door commissie
d. 2 november 2018 : bekendmaking van de gekozen beurzen
16. Bij toekenning van een beurs, is de startdatum van het project niet later dan
1 september 2019.
17. Toekenning van de eerste termijn van het beursbedrag vindt plaats bij de aanvang van
het project. De penningmeester van SBTK moet bijtijds worden geïnformeerd over de
beoogde aanvangsdatum.
18. De tweede termijn vindt plaats in principe één jaar na de start van het project, na
ontvangst van de voortgangsrapportage, welke bestaat uit een financiële verantwoording
over het eerste jaar en de bereikte resultaten tot dat moment.
19. Aan het eind van de toekenningperiode (doorgaans na 2 jaar), levert de ontvanger
van de onderzoeksbeurs een eindverslag in bij het bestuur SBTK, bestaande uit
een financiële verantwoording, de wetenschappelijke voortgang van het project
en een opgave van het verdere tijdpad van het onderzoek van de promovendus.
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