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KNMT-studentlidmaatschap:  Stagevergoeding buitenland   

De KNMT heeft een regeling voor master-studenten Tandheelkunde, die tijdens 

hun studie in het buitenland een stage gelopen hebben. Om in aanmerking te ko-

men voor deze stagevergoeding van € 150,-  zijn er een aantal voorwaarden. De 

vergoeding kan na afloop van de stage online aangevraagd worden. 

Aanvragen gebeurt in 3 stappen 

1. Aanvragen via het online formulier (na afloop van de stage) 

2. In behandeling bij de KNMT 

3. Toewijzing/ afwijzing door de KNMT 
 

Voorwaarden  

 De aanvrager is KNMT student-lid ; 

 De aanvrager is lid van de KNMT studenten Facebookpagina; 

 De aanvrager studeert  aan één van de faculteiten Tandheelkunde in Nederland; 

 De stage past binnen de onderwijsopzet  en het curriculum  van De tandheelkunde 

opleiding;  

 De stage werd bij een mondzorggerelateerde  organisatie in het buitenland gelo-

pen, voor bepaalde tijd (een aantal maanden); 

 De aanvrager dient het KNMT- logo in het stageverslag voor de opleiding te plaat-

sen. (Het logo is te downloaden op deze webpagina en in het aanvraagformulier. 

Het verslag wordt op geen enkele wijze door de KNMT verspreid); 

 De aanvrager is bereid 4 leuke/ representatieve digitale werkgerelateerde foto’s 

(waar De aanvrager zelf op staat), naar de KNMT te sturen. De aanvrager geeft de 

KNMT toestemming om deze foto’s  te gebruiken in online - en offline communi-

catiekanalen, zoals de KNMT Studenten Facebookpagina. (Deze toestemming 

kan ten allen tijde ingetrokken worden); 

 Een aanvraag voor de buitenlandstagevergoeding is alleen geldig, wanneer deze 

binnen 6 weken na afloop van de stage, via het daarvoor gemaakte aanmeldfor-

mulier op knmt.nl is ingediend. 

Aanvragen stagevergoeding 

 Aanvragen van de stagevergoeding gebeurt na afloop van de stage. Zo is er voor 

beide partijen maar één administratie moment.  

 In het geval dat de aanvrager samen met een studiegenoot naar het buitenland 

gaat: dient dit aangegeven te worden  op het online aanmeldformulier. Beide 

aanvragers vullen een eigen online aanvraagformulier in. 
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Toewijzing en  afhandeling  

 De representatieve werkgerelateerde foto’s  met toelichting en het stageverslag 

met het KNMT- logo, kunnen als attachment toegevoegd worden  op het aan-

meldformulier; 

 De KNMT stuurt binnen 4 weken na de aanvraag via email een bericht met de  

goedkeuring/afwijzing van de aanvraag;  

 Correspondentie na de aanvraag geschiedt enkel schriftelijk via de email.  

 Bij toewijzing van de aanvraag wordt het bedrag van €150,- door de KNMT op het 

door de aanvrager doorgegeven bankrekeningnummer gestort.   

 

 

Algemene vragen rond de stagevergoeding? Neem dan contact op met de KNMT 
Ledenservice via 030-6076 380.  
Vragen rond aanmelden/ toewijzing en afwijzing? Deze kunnen gesteld worden via 
info@knmt.nl.  
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