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De NVTS heeft mede tot doel het stimuleren van onderzoek en onderwijs op het gebied van de 
tandheelkundige tandheelkunde in Nederland. Daartoe ondersteunt de NVTS jaarlijks een of meer 
onderzoeksprojecten voor een bedrag van in totaal maximaal 1.500 euro.  
De criteria waaraan projecten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen en de gang 
van zaken bij een aanvraag staan hieronder beschreven.  
 
 
Criteria financiële ondersteuning onderzoeksprojecten 
 
1. Alleen aanvragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het aandachts-
gebied van de NVTS komen voor subsidie in aanmerking. 
 
2. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een Nederlandse universiteit of de begeleiding van het on-
derzoek vindt hiervandaan plaats. 
 
3. De financiële ondersteuning wordt gebruikt om aan een reeds bestaand onderzoeksproject een 
toevoeging of uitbreiding mogelijk te maken. Bij WMO-plichtig onderzoek is een positief oordeel 
van een erkende toetsingscommissie een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen.  
Deze aanvragen dienen dus door de METC beoordeeld te zijn of te zijn voorzien van een verklaring 
dat dit niet nodig is.  
 
4. Aanvragers dienen lid te zijn van de NVTS. 
 
5. Eén van de onderzoekers is bereid om binnen een jaar een presentatie met betrekking tot het on-
derzoeksproject te verzorgen op een NVTS evenement en een beknopte beschrijving van de onder-
zoeksopzet aan te leveren voor de website/nieuwsbrief van de NVTS. 
Daarnaast zal na afronding van het onderzoek opnieuw beknopt verslag gedaan worden voor de 
website/nieuwsbrief van de NVTS 
 
6. De NVTS Research Grant bestaat uit toekenning van een bedrag van 1.250 euro, als bijdrage aan 
de kosten van het onderzoek.  
Daarnaast kan er een aanmoedigingsprijs van 250 euro uitgereikt worden. 
 
7. Bij publicatie van de onderzoeksresultaten wordt vermeld dat het onderzoek mede mogelijk ge-
maakt is met financiële steun van de NVTS. 
 
8. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk ingediend op 11 september 2020 bij de NVTS, per e-mail. 
 
9. In de subsidieaanvraag, die uit maximaal 1.000 woorden bestaat, worden opgenomen:  

• de onderzoeksvraag; 

• de relevantie van die onderzoeksvraag voor de NVTS; 

• de methoden die ter beantwoording van de onderzoeksvraag zullen worden gehanteerd; 

• een motivatie voor de ondersteuning. 
Aan de aanvraag dienen als bijlagen te worden toegevoegd: 



• een financiële onderbouwing (projectbegroting) bestaande uit maximaal 1 A4; 

• de tien meest relevante literatuurverwijzingen.  
 
De aanvrager kan na initiële beoordeling worden verzocht om zijn aanvraag nader en uitgebreider 
toe te lichten. 
Er kan maar één aanvraag per keer worden gedaan. Indien het een bredere studie betreft, met meer-
dere onderzoeken, dan dient hiervoor een aparte aanvraag gedaan te worden. 
Aanvragen die niet aan bovenstaande eisen voldoen worden niet in behandeling genomen. 
 
10. Het bestuur van de NVTS vraagt de Commissie van Beoordeling van de NVTS om advies en 
neemt met een meerderheid van stemmen een besluit. Over dit besluit kan niet worden gecorres-
pondeerd en beroep is niet mogelijk. 
 
11. Het bestuur kan ook besluiten een aanvraag slechts ten dele te ondersteunen of helemaal geen 
subsidie ter beschikking te stellen. 
 
12. Na afwijzing kan in een volgend jaar nog slechts één maal een nieuw verzoek betreffende het-
zelfde onderzoek worden ingediend. In de aanvraag dient duidelijk vermeld te worden dat het een 
tweede aanvraag betreft. 
 
13. Na toewijzing van de subsidie kan de financiële ondersteuning worden verkregen door een (digi-
tale) nota te sturen aan de penningmeester van de NVTS. De ontvangst van de financiële middelen 
wordt door de onderzoeker schriftelijk bevestigd. 
 
14. Indien het onderzoeksproject een meerjarig project behelst, kan het subsidiebedrag in meerdere 
tranches worden uitbetaald. 


