
 

Versie 30 April 2020 

Opleidings Stipendium 

Doelgroep: Differentianten Trauma en Fellow’s Traumachirurgie. 

Doel: Financiële ondersteuning trauma-gerelateerde activiteiten en stages in het buitenland.  

Financiering: Max. €1000 euro.  

Introductie:  

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) biedt differentianten Trauma en Fellows 
traumachirurgie de mogelijkheid om financiële ondersteuning ter bevordering van persoonlijke 
opleiding en ontwikkeling in trauma-gerelateerde wetenschappelijke en klinische activiteiten in het 
buitenland.  

Daartoe zijn de volgende criteria opgesteld:  

1. PLAN 

- De applicant dient een schriftelijk plan in voor een stage/verblijf in een buitenlands centrum bij het 
NVT-bestuur. Dit plan bevat een duidelijke doelstelling.  

- De stage kan een wetenschappelijk en/of een klinisch karakter hebben. 

Voor een verblijf met een klinisch karakter moeten de kennis en vaardigheden die de applicant 
voornemens is op te doen, relevant zijn voor de Nederlandse traumazorg. 

Een aanvraag met een wetenschappelijk karakter dient een introductie, een heldere 
onderzoeksvraag, de gehanteerde onderzoeksmethode en uitkomstenmaten te bevatten. 

- De aanvraag dient aangeleverd te worden in een Word document, A4, lettergrootte 11  

- De aanvraag bevat informatie over de periode van verblijf en een begroting inclusief eventuele 
overige externe financieringen.  

- De stage moet voor een periode van minimaal 2 maanden in het buitenland plaats vinden.  

2. MOTIVATIEBRIEF 

De aanvraag dient begeleid te worden door een motivatiebrief van de applicant waarin duidelijk 
omschreven wordt waarom de aanvrager van mening is dat de beoogde kennis beter te vergaren is in 
het buitenland en waarom deze van toegevoegde waarde is voor de Nederlandse praktijk. 
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3. LETTERS OF RECOMMENDATION AND ACCEPTANCE 

De aanvraag dient voorzien te zijn van een schriftelijke steunbetuiging van de huidige (trauma-)opleider 
in Nederland. Tevens dient de aanvraag een ondertekende ‘letter of acceptance’ van de begeleider in 
het buitenland te bevatten. Beide brieven bevatten de contactgegevens en zijn ondertekend met een 
handtekening.  

4. OVERIGE VOORWAARDEN 

- Aanvragen voor stages die reeds hebben plaatsgevonden in het verleden, worden niet in behandeling 
genomen.  

- Aanvrager dient tenminste 1 jaar lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.  

- Aanvrager kan maximaal één NVT Opleidings Stipendium aanvragen gedurende het lidmaatschap. 

- De resultaten van deze stage en eventuele onderzoeksresultaten worden gepresenteerd op een 
(extra) ALV van de NVT. 

5. PROCEDURE 

- Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. 

- Tweemaal per jaar worden aanvragen beoordeeld. De eerste deadline is 1 januari van elk jaar en de 
tweede deadline is 1 juli van elk jaar. Binnen twee maanden ontvangt de applicant bericht of het 
stipendium is toegekend. Per jaar worden maximaal 5 aanvragen gehonoreerd.  

- Het bestuur behoudt te allen tijde het recht om een aanvraag niet te honoreren. Over het oordeel 
kan niet gecorrespondeerd worden. 

- Aanvragen en benodigde documenten dienen verstuurd te worden naar secretariaat@trauma.nl ovv 
van naam en met onderwerp: Aanvraag Stipendium NVT. 
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Opleidings Stipendium 

Naam aanvrager:  Geslacht: m / v 

Werkadres 
      instituut:   

 

      afdeling:           

       opleider:  

      straat:  

      postcode en plaats:  

      telefoon:  

      e-mail:  

Huisadres 
     straat: 

 

     postcode en plaats:  

     telefoon:  

Lid NVT sinds:   

Locatie stage:  

Plaatselijk opleider  

Periode stage: (dd-mm-
jjj): 

dd-mm-jjjj t/m dd-mm-jjjj 

Onderzoeksvraag/klinis
ch probleem: 

 

Motivering aanvraag:  

Kosten** €                     (max. bedrag beurs € 1000,- voor binnen én buiten Europa) 

IBAN***                   

t.n.v.                         te: 

                   

 


