
Het Onderwijs Expertise Fonds 
voor studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het LUMC 

 
Het Onderwijs Expertise Fonds heeft tot doel studenten Geneeskunde en Biomedische 
Wetenschappen van het LUMC die zich aantoonbaar hebben ingezet voor het (bio)medisch 
onderwijs, de kans te geven om zich nog verder te verdiepen in de ontwikkelingen binnen het 
(bio)medisch onderwijs (nationaal of internationaal). LUMC-studenten kunnen een verzoek tot 
subsidie indienen (met een maximum van €1.000 per student) voor deelname aan een 
onderwijscongres of onderwijsvergadering met betrekking tot ontwikkelingen in het 
(bio)medisch onderwijs of ten behoeve van onderwijskundig onderzoek in het kader van 
medisch onderwijs. Het Onderwijs Expertise Fonds wordt mogelijk gemaakt door de Dr. B.A. 
Prinsenstichting te Den Haag. 

 
Let op: het gaat dus niet om het presenteren over of doen van (bio)medisch onderzoek, het 
gaat om een onderwijskundig congres of onderzoek gericht op onderwijs! 

 
Aanvragen kunnen door de student worden ingediend bij het Onderwijs Expertise Centrum van 
het Directoraat Onderwijs & Opleiding. De aanvraag moet in ieder geval één maand voor 
aanvang van het congres of het onderzoek worden ingediend. De aanvrager is na ontvangst 
van de subsidie verplicht een inhoudelijke rapportage over het congres aan de 
beoordelingscommissie te doen toekomen. 

 
De subsidieaanvraag dient de volgende informatie te bevatten: 
o Een motivatiebrief met hierin het doel van het congres of de vergadering waaraan de 

student wil deelnemen, dan wel een beschrijving van het onderzoek dat de student wil gaan 
doen, en de persoonlijke motivatie waarom de student dit wil gaan doen. 

o Het CV van de student waaruit duidelijk de betrokkenheid en inzet van de student bij één 
van de genoemde opleidingen of bij onderwijs in bredere zin blijkt (denk hierbij bijvoorbeeld 
aan mentoraat of lidmaatschap van een jaarvertegenwoordiging, onderwijscommissie of 
onderwijscongrescommissie). 

o Een begroting van de te verwachten uitgaven waarin opgenomen een eventuele eigen 
bijdrage. De begroting dient verder de volgende gegevens te bevatten: gegevens 
aanvrager (adres, e-mail, telefoonnummers), naam, plaats en data van het congres dan 
wel naam instituut, plaats en data van het onderzoek, bank- of gironummer van de 
aanvrager en de gewenste subsidie (maximaal 1.000 €). 

 
Aanvragen dienen per email te worden ingediend bij Dr ir P.G.M. de Jong, secretaris van het 
Onderwijs Expertise Fonds, email: p.g.m.de_jong@lumc.nl 
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