
Call voor Harmen Tiddens Small Grant 2021 
voor deelname aan de Harvard Macy Eduators' Course 2022/23 

Doel van de HT Small Grant 
Stimulering van onderwijscarrières van personeel van het UMC Utrecht. 

Wie komt in aanmerking? 
UMC Utrecht onderwijspersoneel met tenminste een SKO. Ook docenten van gelijkwaardig 
niveau maar niet betrokken zijn bij universitaire opleidingen, zoals docenten van de UMC 
Utrecht Academie of betrokken bij een medische vervolgopleiding of onderzoekersopleiding 
komen in aanmerking. De gelijkwaardigheid aan SKO-niveau wordt beoordeeld door de jury 
van de Grants. HTS Distinguished Educators komen niet in aanmerking voor de Small Grant. 

Hoe groot en waarvoor is de HT Small Grant? 
De HT Small Grant is een vergoeding voor deelname aan de Harvard Macy Institute 
Educators Course. Deze 12-daagse prestigieuze internationale cursus voor "Educators in 
Health Professions" bestaat sinds circa 20 jaar en wordt jaarlijks aangeboden in Boston, MA, 
USA in oktober (6 dagen) en mei (6 dagen). Aandacht wordt o.a. besteed aan evidence-
based onderwijsmethoden, curriculumontwikkeling, onderwijskundig leiderschap, change 
management, implementatie van innovaties en rapportage over effectiviteit van innovatie. 
Voor meer informatie zie https://www.harvardmacy.org/index.php/hmi-courses/educators. 
Het is een uitstekende omgeving om kennis te maken met een internationale groep van 
educators met gelijke belangstelling voor een onderwijscarrière. 

De Small Grant is €10.000,- en is uitsluitend bedoeld voor dit doel (cursuskosten, reis en 
verblijf). Het is een uitstekende aanbeveling op een onderwijs-CV.  

Aanvullende criteria voor deelname aan de HMI Educators Course 
Kandidaten moeten een kort voorstel inleveren van 1-2 pagina's (maximaal 3300 karakters) 
voor een onderwijsproject dat gesteund wordt door de opleidingsdirecteur of coördinator 
van de cursus, de stage of het blok waarin het project wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling 
dat het project in de loop van 2022-23 kan worden uitgevoerd. Het kan een al eerder 
voorgenomen project zijn. Het Harvard Macy Instituut gaat ervan uit dat vanaf 2022 de HMI 
Educators course weer geheel face-to-face in Boston plaatsvindt in oktober 2022 (deel 1) en 
mei 2023 (deel 2). 
Kandidaten hebben een aanbevelingsbrief nodig van hun manager onderwijs (voor OWC, 
vice-decaan) voor hun voordracht en akkoord voor de benodigde tijdsinvestering. 

https://www.harvardmacy.org/index.php/hmi-courses/educators


Kandidaten moeten beargumenteren waarom deelname aan de HMI Educators Course een 
toegevoegde waarde heeft voor hun carrière: beoogde doelgroep zijn HTS leden en mid-
career onderwijstalent. De grant geeft de benodigde extra boost aan de onderwijscarrière 
en succesvolle deelname aan de cursus draagt bij aan mogelijkheid om HTS Distinguished 
Educator te worden. In een samenwerking van het UMC Utrecht en het Harvard Macy 
Institute wordt gestreefd naar een maximale kans dat een voorselectie in het UMC tot 
acceptatie van de kandidaat leidt. 

Interne voorselectie  
Geïnteresseerden wordt gevraagd voor 1 december 2021 een voorstel in te dienen. Voor 1 
februari 2022 wordt de winnende kandidaat (/kandidaten), geadviseerd door de Harmen 
Tiddens Grants commissie, door het HTS bestuur bekend gemaakt en daarna volgt overleg 
met de HMI organisatie. In de zomer van 2022 neemt het Harvard Macy Institute de 
definitieve beslissingen over aanvragen, maar het is vrijwel zeker dat de kandidaat die door 
het UMC Utrecht wordt voorgedragen geaccepteerd zal worden. 
In 2021 zal sprake zijn van toekenning van één Small Grant. 

Deadline 
1 december 2021 moet het voorstel binnen zijn bij de Harmen Tiddens Society. De aanvraag 
voldoet aan de eisen van de call van de Harvard Macy Institute - Educators Course (zie 
https://www.harvardmacy.org/index.php/community/registration/steps/1) en bevat tevens 
een motivatiebrief en een brief van de Manager Onderwijs van de divisie. Het pakket wordt 
ingezonden naar Manon Sakkers (hts@umcutrecht.nl). 

Nadere informatie kan tevens worden verkregen bij voorzitter van de selectiecommissie 
onder de Harmen Tiddens Society for Distinguished Educators, prof .dr. Olle ten Cate 
(t.j.tencate@umcutrecht.nl). Schroom niet contact op te nemen om te overleggen of je in 
aanmerking komt. 
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