
De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) kent sinds 2009 speciaal voor jonge
leden/young professionals de zgn. Joh Atenbeurs. De beurs wordt iedere twee jaar beschikbaar
gesteld en is bedoeld om beginnende stralingsdeskundigen financieel te ondersteunen bij deelname
aan een IRPA-congres. Dè gelegenheid om je wetenschappelijk of toegepast werk te presenteren aan
vakgenoten buiten onze landsgrenzen.
Naast de Joh Atenbeurs wordt door de samenwerkende Europese verenigingen voor
stralingsbescherming een Young Professionals Award (YPA) uitgereikt. De eerstvolgende YPA wordt
tijdens het IRPA Congres in Kaapstad (9-13 mei 2016) toegekend. Per deelnemend land kan één
kandidaat voorgedragen worden, de NVS draagt de Nederlandse kandidaat voor. Het bestuur besluit,
rekening houdend met de winnaars van de Joh Atenbeurs, wie namens de NVS mag deelnemen aan
de competitie voor de YPA. Als winnaar van de Joh Atenbeurs heb je een grote kans hiervoor
genomineerd te worden. Verdere details over de Young Professionals Award zijn op dit moment nog
niet bekend.

 
Het NVS bestuur wil de inbreng van jonge leden stimuleren. Daarom vragen wij je nadrukkelijk om
mee te dingen naar één van de maximaal twee beurzen die in het seizoen 2015/2016 kunnen worden
uitgereikt. Realiseer je dat je werk niet zuiver wetenschappelijk hoeft te zijn. Ook met werk over
toegepaste stralingsbescherming kan je zeker meedingen naar de beurs.

 
Wat moet je doen
Om mee te dingen naar de Joh Atenbeurs dien je bij het NVS bestuur een verzoek in te dienen. Om
uiteindelijk de Joh Atenbeurs te kunnen krijgen is het noodzakelijk dat je abstract ook daadwerkelijk
wordt geaccepteerd voor een poster of voordracht. Je verzoek moet in het Engels gesteld te zijn en
moet bestaan uit:

• Curriculum Vitae
• Lidmaatschapsnummer NVS
• Een beschrijving van je onderzoek in ca. 500 woorden
• Het abstract dat bij de Scientific Program Committee van het te bezoeken IRPA Congress is of

zal worden ingediend.
• Bevestiging van acceptatie van je abstract voor poster of voordracht (de bevestiging van

acceptatie kun je ook in een later stadium bij het NVS secretariaat indienen).

 
De uiterste inleverdatum voor dit verzoek is 4 oktober 2015. Het verzoek kan gestuurd worden
naar het NVS-secretariaat.

 
Het reglement is te vinden op de website van de NVS ( www.nvs-straling.nl ). Lees dit document
aandachtig door!
Wij wachten je inzending met belangstelling af.

 
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de NVS

 




