
 
 
 
 
NVvK-Elmex® scriptieprijs 
 
 
Prijzen 
1e prijs: € 1000,- en 1 jaar lidmaatschap NVvK 
 
Criteria en traject voor deelname studenten tandheelkunde: 

1. Masterstudenten tandheelkunde van Groningen, Nijmegen en Amsterdam dingen 
via de coördinator Wetenschap van hun opleiding mee naar de prijs. 

2. Voor de prijs van 2015 komen scripties op het gebied van 
kindertandheelkunde in aanmerking die bij de coördinator/examinator zijn 
ingeleverd tussen 10 juli 2013 en 10 juli 2015. 

3. De scriptie is geschreven in het kader van een wetenschappelijke stage in de 
Master. 

4. De scriptie moet in het Nederlands of Engels zijn geschreven.  
5. Aanlevering van de scripties bij de jury vindt plaats via de coördinator/examinator 

van de betrokken opleiding. Het juryadres is: NVvK, Postbus 369, 8160 AJ Epe 
Email secretariaat@nvvk.org  

6. De deadline voor de aanlevering van de scripties door de studie- of 
blokcoördinator is 10 juli 2015  

7. De jury beoordeelt de inzendingen en maakt voor 25 september de winnaar 
bekend. 

8. De prijswinnaar bewerkt de inhoud van de scriptie tot een ppt presentatie van 
max 10 minuten (in het Nederlands) en presenteert deze op het najaarscongres. 
Ook kan gevraagd worden om een samenvatting die gebruikt kan worden voor 
publicitaire doeleinden. 

9. Alleen studenten mogen de auteurs zijn van scriptie en artikel. Er kan wel 
verwezen worden naar de betrokken vakgroep en begeleider(s).  

10. Indienen met medestudenten is toegestaan. Het prijzengeld wordt dan gedeeld. 
11. De prijs worden uitgereikt op het najaarscongres van de NVvK (6 november 

2015), de prijswinnaar dient dan aanwezig te zijn. 
12. Scripties mogen niet tegelijkertijd meedingen naar andere Nederlandse 

tandheelkundige prijzen. Dit geldt niet voor eventuele interne prijzen 
 

 
De deelnemers geven toestemming voor gebruik van filmbeelden en foto’s die tijdens de 
prijsuitreiking worden gemaakt. 
 
De jury: 
De jury bestaat uit: 

- Leden van de commissie onderzoeksstimulans van de NVvK 
- een vertegenwoordiger van Elmex 

 
Over de uitslag van de jury wordt geen correspondentie gevoerd. 
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Deelnameformulier NVvK-Elmex® scriptieprijs 2015 TANDHEELKUNDE 
 
 
Voornaam: 
 
Voorletters en achternaam:  
 
Adres: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
Telefoon (vast en/of mobiel): 
 
E-mail: 
 
Rekeningnummer: 
 
Plaats universiteit: 
 
Medeauteurs scriptie*: 
 
Naam en e-mailadres scriptiebegeleider: 
 
 
 
Ondergetekende geeft met dit formulier te kennen mee te dingen naar de NVvK-Elmex 
scriptieprijs 2015. 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden voor deze prijs. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking (6 november 
2015).  
 
 
Datum     Handtekening student 
 
 
 
     Handtekening coördinator Weetenschap: 
 
 
 
 
Dit formulier graag toesturen met de scriptie voor 10 juli 2015 naar  
NVvK, Postbus 369, 8160 AJ Epe Email secretariaat@nvvk.org  
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