
Harmen Tiddens Erepenning en Educational Grand Lecture 
Reglement, vastgesteld door HTS bestuur dd. 21 augustus 2018 

 
Eindverantwoordelijkheid voor de voordracht  
Eindverantwoordelijk voor de voordracht van de uiteindelijke kandidaat voor de HTS erepenning 
is het bestuur van de Harmen Tiddens Society for Distinguished Educators (HTS). 
 
Goedkeuring voordracht 
Goedkeuring voor de voordracht van de definitieve kandidaat voor de HTS erepenning wordt 
gegeven door de vicedecaan in samenspraak met een vertegenwoordiger van de familie Tiddens. 
 
Selectie 
Selectie van de voor te dragen kandidaat voor de HTS erepenning gebeurt door de HTS 
Educational Grand Lecture commissie. Deze commissie bestaat uit: minimaal 3 en maximaal 5 
leden van de HTS. 
 
Criteria 
Om in aanmerking te komen voor de HTS erepenning, dient een kandidaat de voldoen aan de 
volgende criteria: 

 de kandidaat is een internationaal expert op snijvlak van onderwijs en gezondheidszorg 

 de kandidaat wordt over langere periode gezien als toonaangevend of baanbrekend op zijn 
terrein  

 de kandidaat is bekend als begenadigd spreker 
 
Prijs 
De HTS erepenning is een bronzen penning. De laureaat wordt in staat gesteld de HT Educational 
Grand Lecture te verzorgen na uitreiking van de penning. 
 
Procedure 
De procedure voor het nominatie en voordracht voor de HTS erepenning is als volgt: 
1. Een open aankondiging vindt plaats via de website HTS  
2. Daarnaast zal het HTS bestuur actief een of meer kandidaten benaderen 
3. Nominaties moeten voorzien zijn van tenminste 3 en ten hoogste 5 aanbevelingsbrieven en 

een onderwijs-CV 
4. Voordachten worden beoordeeld en gerangschikt door de HTS erepenningcommissie, waarbij 

de eerste voordracht wordt voorzien van laudatio 
5. Voordracht wordt gestuurd naar vice decaan en de familie Tiddens ter goedkeuring 
6. Na goedkeuring wordt de internationaal erkende kandidaat benaderd door de voorzitter van 

het bestuur van de HTS 
 
Tijdschema 
Uitgezet in het jaar wordt het onderstaande tijdschema gehanteerd. 
- aankondiging voor 1 juli 
- inzenden voor 1 oktober 
- commissievoordracht voor 1 oktober 
- uitreiking jaarlijks in mei tijdens de Educational Grand Lecture, te houden door de laureaat 
 


