
 

KNMT-studentlidmaatschap:  Stagevergoeding buitenland   

De KNMT heeft een regeling voor een stagevergoeding.  Deze is bedoeld voor master-studenten Tandheelkunde die tijdens hun studie in het buiten-

land een stage lopen. Om in aanmerking te komen voor de KNMT stagevergoeding van €150,-  moet de deelnemende  student aan een aantal voor-

waarden voldoen. 

Voorwaarden 

- De aanvrager is KNMT student-lid én lid van de KNMT studenten Facebookpagina; 

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

- De stage moet passen binnen de onderwijsopzet  en het curriculum  van de tandheelkunde opleiding van de aanvrager;  

- De stage dient bij een mondzorg gerelateerde  organisatie in het buitenland gelopen te worden voor bepaalde tijd; 

- Het KNMT- logo in het stageverslag plaatsen (logo wordt naar je gemaild na toekenning aanvraag); 

- De aanvrager is bereid om een kort verslag met tandheelkundige - en persoonlijke leerpunten, en een aantal representatieve foto’s waar je 

zelf ook op staat en die tijdens je stage in het buitenland zijn gemaakt -  met toelichting, naar de KNMT te sturen. Dit is uiterlijk binnen 2 

maanden na afronding van de buitenlandstage binnen bij de KNMT. De betaling van de €150- ontvang je na het aanleveren van bovenge-

noemde content;  

- Ingediende content kan door de KNMT gebruikt worden in online - en offline communicatiekanalen, zoals de KNMT Studenten Facebookpa-

gina. 

Aanvragen 

- In verband met verschillende reisperiodes zijn er twee momenten van toewijzing, met bijbehorende inschrijfperiodes:  

o Buitenlandstages van september - januari: aanvragen voor 1 augustus 

o Buitenlandstages van februari - juni: aanvragen voor 1 januari 

 
- Een aanvraag is alleen geldig wanneer deze via het inschrijfformulier op knmt.nl is ingediend; 

- In het geval dat je samen met een studiegenoot naar het buitenland gaat, geef dit dan aan op het aanmeldformulier. Vul wel ieder apart een 

eigen formulier in. 

  



 

Correspondentie 

- Correspondentie geschiedt enkel schriftelijk via de mail;  

- De KNMT stuurt je uiterlijk voor 1 oktober of  voor 1 april, afhankelijk van je stageperiode,   een bericht met de  goedkeuring/afwijzing van je 

aanvraag; 

- Het korte verslag met tandheelkundige - en persoonlijke leerpunten en de representatieve foto’s  met toelichting kun je binnen 2 maanden na 

afronding van de buitenlandstage mailen naar info@knmt.nl 

en naar l.jansen@knmt.nl én m.coster@knmt.nl  ovv ‘Stagevergoeding Buitenland’. 
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