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Aan: Opleidingsdirecteuren geneeskunde 

 

Haarlem, juni 2017 

Waarde collega, 

 

Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar bedrijven, stichtingen, fondsen en genootschappen bereid 

hebben gevonden om de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent ter beschikking te 

stellen. Sinds 2016 zijn hierbij aanmoedigingsprijzen voor geneeskundestudenten, beschikbaar 

gesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. 

 

De Jong Talent Aanmoedigingsprijzen geneeskunde ter waarde van 500 euro worden toegekend 

aan een student van elk van de acht medische faculteiten in Nederland ter bekroning van het ‘beste 

individuele studieresultaat met een maatschappelijk prestatie’, in het eerste of tweede studiejaar 

bereikt. Als minimale maatstaf gelden 3 eisen: 

- De landelijke richtlijnen voor het aantal studiepunten dat moet zijn behaald binnen het eerste 

jaar (aan enkele instellingen ook wel als ‘propedeuse’ aangeduid). 

- De student is in het huidige academisch jaar 2016/2017 in het eerste of tweede studiejaar van de 

bachelorfase van de opleiding geneeskunde. 

- De student heeft een extra inspanning verricht in het werkveld van de geneeskunde met een 

relevante bijdrage aan een maatschappelijk thema. Voorbeelden van een dergelijke prestatie kunnen 

zich uiten in: een initiatief of project, een (wetenschappelijke) publicatie, inzet als vrijwilliger, 

commissie, e.d.. Het resultaat dient van betekenis te zijn in het maatschappelijk veld. De prestatie 

kan in samenwerking met anderen zijn, maar de voorgedragen student is/was hierin leidend. 

 

Studenten die voldoen aan boven gestelde criteria kunnen zichzelf aanmelden bij de bachelor-

coördinator. Wij vragen u daarom bijgevoegde brief breed onder uw studenten te verspreiden. 

Uiteindelijk wordt één kandidaat door de opleidingsdirecteur of bachelorcoördinator voorgedragen. 

 

De voordrachten worden door gedelegeerden van de Hollandsche Maatschappij getoetst. 

Voordrachten kunnen vanaf half juni worden ingediend. De sluitingsdatum voor inzendingen is 

vastgesteld op 25 september 2017. Wij verzoeken u uw voordracht digitaal in te dienen, gericht 

aan secretaris@khmw.nl. 

 

De prijswinnaars worden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens de prijs-

uitreiking op maandagmiddag 27 november 2017 in het Hodshon Huis te Haarlem. Het spreekt 

voor zich dat u ook voor de prijsuitreiking wordt uitgenodigd. 

 

In het belang van uw wetenschapsgebied, de prijswinnaar en de uitstraling die deze aanmoedigings-

prijzen hebben, zien wij uw voordracht graag tegemoet. Voor informatie over ons volledige 

programma van prijzen en stipendia zie www.khmw.nl. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Prof. dr. A.P. IJzerman, secretaris natuurwetenschappen 
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