Reglement Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs
Artikel 1
(Achtergrond - doelstelling)
De Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs (hierna afgekort tot scriptieprijs) is ingesteld
door de Historische vereniging Vrienden van De Witt in samenwerking met het
weekblad Elsevier. De prijs heeft als doel historisch onderzoek in universiteiten naar
de Republiek der Nederlanden in de 17e eeuw te stimuleren en de resultaten hiervan
toegankelijk te maken voor een groter publiek.
Artikel 2
(Voorwaarde deelname)
Deelname aan de scriptieprijs staat open voor Bachelor- of Masterscripties waarvan
het onderwerp gerelateerd is aan de geschiedenis van de Republiek in de 17e eeuw.
Scripties dienen in de Nederlandse of Engelse taal te zijn geschreven en door de
onderwijsinstelling als voldoende te zijn beoordeeld. Scripties dienen door de deelnemers persoonlijk te worden ingediend. Scripties dienen als één pdf- of één worddocument elektronisch te worden gestuurd naar het aangegeven email-adres voor de
sluitingsdatum. Scripties mogen niet ouder dan 2 kalender jaar zijn (t.o.v. het uitreikingsjaar van de betreffende scriptieprijs) en mogen slechts één keer worden ingediend. Bij het niet uitreiken van de prijs kan van deze termijn worden afgeweken (zie
artikel 9).
Deelnemers dienen bereid te zijn om de inhoud van hun scriptie tijdens de prijsuitreiking toe te lichten (laatste zaterdag van november).
Artikel 3
(Samenstelling prijs)
De scriptieprijs bestaat uit een bedrag van €1500,-, een boekenpakket (gesponsord
door Elsevier), een lidmaatschap van de Vereniging voor één jaar, een exemplaar
van de Deductie en een jaarabonnement op het weekblad Elsevier.
Een deel van de winnende scriptie wordt gepubliceerd door het weekblad Elsevier.
Genomineerde scripties ontvangen een boekenpakket (gesponsord door Elsevier) en
een lidmaatschap van de Vereniging voor één jaar.
Een aanmoedigingsprijs voor de beste BA-scriptie kan op basis van het aantal en de
kwaliteit van de ingediende BA-scripties worden toegekend. Het aantal BA-scripties
dient minimaal 3 te zijn terwijl de beoordeling van de winnende scriptie minimaal 13
punten moet opleveren. De aanmoedigingsprijs bestaat uit een bedrag van € 100,en een lidmaatschap van de Vereniging voor één jaar.
Artikel 4
(Samenstelling jury)
De jury bestaat uit minimaal vijf historici die zijn verbonden aan verschillende universiteiten. Hun lidmaatschap wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Vanaf 2016 bestaat
de jury uit:
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Prof. R. von Friedeburg (EUR, Rotterdam; voorzitter)
Dr. G. de Bruin (UU, Utrecht)
Drs. H. Wilbrink (RUL, Leiden; bestuurslid Vrienden van De Witt)
Prof. F. van Lieburg (VU, Amsterdam)
Dr. J. Koopmans (RUG, Groningen)
Secretaris is Dr. L. de Jonge (WUR, Wageningen)
Artikel 5
(Procedure)
Ingezonden scripties worden door de secretaris gecontroleerd of ze aan de gestelde
voorwaarden t.a.v. onderwerp, taal en format, zoals beschreven in artikel 2, voldoen.
Bij een groot aantal scripties (> 10) zal door de voorzitter en secretaris een inhoudelijke voorselectie plaats vinden. Bij een te klein aantal scripties (< 3) kan worden besloten om de scriptieprijs niet toe te kennen (artikel 9).
De goedgekeurde scripties worden inclusief een overzichtslijst en standaardbeoordelingsformulieren (zie Bijlage 1) naar de juryleden gestuurd. Juryleden beoordelen geen scriptie afkomstig van de universiteit waar zij werkzaam zijn.
Juryleden dienen voor een aangeven deadline de ingevulde beoordelingsformulieren
per email naar de secretaris te sturen. Te laat ingeleverde formulieren worden niet in
de beoordeling meegenomen. De secretaris maakt op basis van de ontvangen beoordelingen een voorlopige ranking (zie artikel 6) voor de scriptieprijs en indien van
toepassing voor de aanmoedigingsprijs (zie artikel 3), die naar de juryleden worden
gestuurd. De vier beste scripties worden genomineerd voor de prijs.
Juryleden kunnen binnen één week per email tegen de ranking voor beide prijzen
bezwaar maken. Deze worden door de secretaris en voorzitter besproken en beoordeeld. Indien deze bezwaren leidden tot een verandering in de ranking zal deze ter
goedkeuring aan de leden van de jury worden voorgelegd. Verandering van de voorlopige ranking is alleen mogelijk indien 4 van de 5 juryleden hiermee akkoord gaan.
De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van het juryrapport over de winnende scriptie. Hij zal hiervoor in overleg met de voorzitter één jurylid benaderen die
een concept tekst opstelt die aan de andere juryleden ter commentaar wordt voorgelegd. Op basis van dit commentaar stelt de secretaris het definitieve juryrapport op.
Artikel 6
(Beoordeling)
De scripties worden op basis van de volgende criteria beoordeeld: vernieuwend,
compositie, vormgeving en brongebruik met de respectievelijke gewichtsfactoren 2,
3, 1, 2. Elke scriptie wordt per criterium beoordeeld als voldoende (1), goed (2) en
zeer goed (3). De beoordeling van de scriptie is de sommatie van de producten (gewichtsfactor * beoordeling). Per scriptie worden de beoordelingen van de juryleden
bij elkaar opgeteld en gedeeld door het betreffende aantal juryleden.
Op basis van deze beoordeling wordt de voorlopige ranking opgesteld en de genomineerde scripties gekozen. Indien scripties een gelijk aantal punten krijgen is het
oordeel van de secretaris doorslaggevend. Hij zal over deze keuze de juryleden berichten.
Artikel 7
(Communicatie)
Deelnemers krijgen na de sluitingsdatum van de secretaris per email een bevestiging
dat de scriptie is geaccepteerd. Na de voorlopige ranking krijgen de deelnemers persoonlijk te horen of hun scriptie wel of niet is genomineerd. De deelnemers van de
genomineerde scripties krijgen een persoonlijke uitnodiging om op de uitreiking aan-
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wezig te zijn. Zij worden verzocht daar een korte toelichting op de inhoud van hun
scriptie te geven. Zij dienen hun aanwezigheid te bevestigingen.
Artikel 8
(Uitreiking)
De uitreiking vindt plaats op de laatste zaterdag in november. Tijdens deze uitreiking
zullen de genomineerden een korte toelichting op hun scriptie geven. De winnaar van
de scriptieprijs wordt tijdens deze bijeenkomst bekend gemaakt. Het juryrapport
wordt door de voorzitter (of bij afwezigheid de secretaris) voorgelezen en de uitreiking van de prijs gebeurt door de hoofdredacteur van Elsevier (of bij afwezigheid de
voorzitter van de vereniging).
Direct na de uitreiking wordt de winnaar via een persbericht bekend gemaakt
Artikel 9
(Niet toekennen scriptieprijs)
Indien het aantal scripties kleiner is dan 3 kan worden besloten om de scriptieprijs
dat jaar niet uit te reiken. Deze beslissing wordt door de secretaris in overleg met de
voorzitter genomen en richting andere juryleden gecommuniceerd.
De ingeleverde scripties doen automatisch mee bij de volgende uitreiking (één jaar
later). De deelnemers worden hiervan per email op de hoogte gebracht.
Artikel 10
(Vertrouwelijkheid)
Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld en alleen na toestemming van de
auteur op de website van de Vereniging geplaatst.
Artikel 11
(Beroepsmogelijkheid)
Deelnemers kunnen niet communiceren over de beoordeling van hun scripties. Zij
kunnen niet tegen de uitslag (ranking) in beroep gaan.
Artikel 12
(Afwijking reglement)
Wanneer dringende gronden aanwezig zijn, heeft de commissie wetenschappelijk
onderzoek in overleg met het bestuur van de Vereniging Vrienden van De Witt de
bevoegdheid van de bepalingen van dit reglement af te wijken.
Artikel 13
Dit reglement wordt van kracht met ingang van 1 mei 2016.
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Bijlage 1

Beoordelingsformulier

Gegevens Scriptie
Titel :
Auteur:

Beoordelaar:

Beoordeling:
Vernieuwd

(gewichtsfactor : 2)

Beoordeling:

voldoende // goed // zeer goed

Toelichting:

Compositie

(gewichtsfactor : 3)

Beoordeling:

voldoende // goed // zeer goed

Toelichting:

Verzorging

(gewichtsfactor : 1)

Beoordeling:

voldoende // goed // zeer goed

Toelichting:

Brongebruik

(gewichtsfactor : 2)

Beoordeling:

voldoende // goed // zeer goed

Toelichting:
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