
 

 

 
 

 
 

NTV subsidie: Innovatie in Transplantatie Onderwijs 

 
De manier waarop onderwijs wordt gegeven is aan het veranderen door de invloed van nieuwe 

technologie. Studenten moeten worden voorbereid op een carrière en samenleving die overspoeld 
worden met toepassingen van ICT. Om in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen, en de 

kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen stelt de NTV eenmaal per twee jaar (oneven jaren) een 
bedrag beschikbaar van € 2.500,- voor het opzetten van een onderwijsinnovatie op het gebied van de 

transplantatie. 

  
Doel 

Het doel van deze subsidie is om een bijdrage te leveren aan de opzet van een (bij voorkeur open 
access) onderwijsinnovatie op het gebied van transplantatiegeneeskunde. 

  

Doelgroep 
De subsidie is bedoeld voor NTV secties/leden die betrokken zijn bij het geven en/of ontwikkelen van 

onderwijs met betrekking tot transplantatiegeneeskunde. De innovatie dient gemaakt te worden voor 
onderwijs aan ((bio)medische)studenten, transplantatieprofessionals of patiënten. 

 
Voorbeelden van onderwijsinnovaties waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn: 

• E-learning 

• Interactieve discussie/forum module 

• Animatie 

• 3D applicatie 

• Game 

• Film 

  

 
Voorwaarden en aanvraagprocedure 

• De aanvraag is voor de opzet van een onderwijsinnovatie 

• De ontwikkelde onderwijsinnovatie wordt bij voorkeur open online beschikbaar gesteld voor 

NTV leden  

• De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit 

• Het project wordt gemaakt voor onderwijs aan ((bio) medische) studenten, 
transplantatieprofessionals en/of patiënten 

• De aanvrager heeft de afgelopen 2 jaar geen “Innovatie in Transplantatie Onderwijs” subsidie 

van de NTV ontvangen. 

• De subsidie is uitsluitend bedoeld voor NTV-leden (minimaal 1 jaar lid). 

• De aanvraag met onderbouwing, een kostenraming en een CV worden schriftelijk ingediend 
bij het bestuur voor de aangegeven datum voorafgaand aan het Bootcongres: 

secretariaat@transplantatievereniging.nl (de omschrijving dient circa 1 A4 lang te zijn, 

de kostenraming en CV dienen los te worden bijgevoegd). 

• Selectieprocedure vindt plaats binnen het NTV bestuur 

• Gekozen kandidaat wordt op de hoogte gesteld van de prijs door secretariaat NTV  

• De prijs wordt uitgereikt tijdens Bootcongres 

• De kandidaat wordt gevraagd een kort filmpje te maken over de innovatie, welke op de NTV 
website wordt geplaatst (maximaal 2 minuten) 

 


