REGLEMENT NVvP Post-graduate award
NVvP Post-graduate award voor een scriptie tijdens het ‘postgraduate Masters programme in
Oral Health Sciences Periodontology’.
Reglement
De prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) aan
studenten van ‘postgraduate Masters programme in Oral Health Sciences Periodontology’.
voor een scriptie ingediend voor het eindexamen.
Kandidatuur
Om in aanmerking te komen voor deze award moet de aanvrager:
 Student-lid van de NVvP zijn op de moment van de aanvraag.
 een scriptie hebben geschreven binnen het vakgebied van de parodontologie en of
peri-implantaire aandoeningen
Documenten die moeten worden ingediend als onderdeel van de aanvraag zijn:
 kort CV (max. 1 pagina) inclusief volledige contactgegevens
 kopie van de scriptie die ook voor het eindexamen voor het postgraduate Masters
programme in Oral Health Sciences Periodontology’ is ingediend.
Aanmelding
Aanmeldingen, voorzien van bovenstaande informatie, dienen voor de deadline in het bezit
te zijn van het bestuur van de NVvP via secretariaat@nvvp.org
Deadline: 1 september van ieder jaar.
Beoordeling
Het bestuur zal het hoofd van de OHS opleiding vragen om de scripties te beoordelen en te
voorzien van een motivatie van het gegeven oordeel.
Voor de beoordeling worden de volgende aspecten meegewogen:
 persoonlijke inzet van de kandidaat
 originaliteit
 gezondheidswinst voor de patiënt
 maatschappelijke impact
 professionele spin-off
Award bekendmaking
Zodra de naam van de gekozen kandidaat bekend is, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk
ter kennisname aan de desbetreffende persoon medegedeeld. Deze wordt vervolgens
uitgenodigd om aanwezig te zijn op de eerstvolgende congres.
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Uitreiking
De award, in de vorm van een certificaat, wordt uitgedeeld door een bestuurslid van de
NVvP, onder voorlezing van de motivatie van de beoordelaar tijdens het congres. Indien van
toepassing wordt de gekozene gevraagd een korte toelichting te geven op het betreffende
onderzoek of project of profiel verslag.
Prijs
De gekozen student krijgt gratis toegang tot het congres, ontvangt een certificaat en een prijs
van € 1000,- te besteden aan een paro-gerelateerd congres. Het bedrag kan worden
verkregen door middel van het overhandigen van een bewijs van deelname en de daarbij
behorende facturen. Dit dient uiterlijk 2 jaar na de uitreiking te worden ingediend bij het
secretariaat van de NVvP.
Een verslag van deze uitreiking zal in de daaropvolgende nieuwsbrief van de vereniging
verschijnen.
Indien zich geen geschikte kandidaat aanmeldt, behoudt de NVvP het recht om geen award
uit te reiken in dat jaar.
Alle documenten moeten per e-mail worden ingediend bij de secretaris van de NVvP via
secretariaat@nvvp.org
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