
 
 

Reglement Vliegenthart Scriptieprijs 
 
 
Inleiding 
 
De Vliegenthart Scriptieprijs is een project dat is geïnitieerd door het Utrechts 
Universiteitsfonds naar aanleiding van het afscheid van prof. dr. Hans Vliegenthart, na 
diens jarenlang voorzitterschap van het bestuur van het Universiteitsfonds. Het doel van 
de prijs is het stimuleren van excellentie onder afstuderende studenten in vier 
categorieën: 
- Geesteswetenschappen 
- Life sciences 
- Natural sciences 
- Gamma 
Elk jaar worden afstudeerders uit een van de categorieën opeenvolgend uitgenodigd om 
hun afstudeerscriptie (master thesis) in te zenden. 
 
Het traject van de Vliegenthart Scriptieprijs wordt behandeld onder auspiciën van het 
bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds. Uitvoering van deze behandeling gebeurt 
door het Bureau van het Universiteitsfonds. 
 
De inzendingen worden beoordeeld door een jury, die wisselend van samenstelling is, 
maar onder vast voorzitterschap staat van prof. dr. J.F.G. Vliegenthart. 
Bij verhindering van prof. dr. Vliegenthart wordt hij vervangen door de 
portefeuillehouder Bijzonder Hoogleraren van het bestuur van het Universiteitsfonds. 
 
Voorwaarden voor deelname: 
 
1. De inzender is masterstudent aan de UU, ofwel niet langer dan een jaar vóór de 
sluitingsdatum van de inzendingstermijn als masterstudent aan de UU afgestudeerd; 
2. Bijgevoegd dient te worden een ondertekende verklaring van de scriptiebegeleider of 
de examencommissie van de faculteit waar de student zijn master heeft voltooid, waar 
uit blijkt dat de scriptie met een 8 of hoger is beoordeeld; 
3. Het onderwerp is wetenschappelijk relevant in het licht van de categorie waarvoor 
inzending in het betreffende jaar open staat; 
4. De scriptie is in het Nederlands of het Engels geschreven. 
5. De scriptie is voorzien van een bibliografie en een index. 
6. De inzending dient vergezeld te gaan van tenminste de volgende gegevens van de 
auteur: volledige voor- en achternaam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, 
opleidingsgeschiedenis (precieze studie, welke bachelor, specialisatie, aankomstjaar, 
(verwachte) afstudeerdatum). 
7. In het geval de in te zenden scriptie is geschreven door meerdere auteurs, dient het 
indienen door al deze auteurs gezamenlijk te geschieden. Voor al deze auteurs geldt dat 
ze moeten voldoen aan alle andere voorwaarden in dit reglement. 
 
Aanvullende bepalingen in verband met deelname: 
 
1. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en verklaren zich 
door deelname aan de selectie akkoord met dit reglement; 
2. Bloed- en aanverwanten van juryleden of bestuursleden/medewerkers van het 
Universiteitsfonds zijn uitgesloten van deelname. 
3. Deelname aan de Vliegenthart Scriptieprijs houdt in dat de (oud-)student zijn of haar 
scriptie digitaal op cd-rom in één pdf-bestand én hardcopy in tweevoud, binnen de 
gestelde termijn, ter beoordeling ter beschikking stelt van het Universiteitsfonds. Het 
ingeleverde materiaal wordt niet geretourneerd na beoordeling, maar binnen twee 



 
 
maanden na de uitreiking kan tenminste 1 exemplaar worden afgehaald op het bureau 
van het Universiteitsfonds. 
4. De winnende scriptie zal online worden gepubliceerd op de website van het 
Universiteitsfonds. Dit laat onverlet dat het auteursrecht van ingezonden scripties bij de 
auteur blijft berusten. 
  
 
Beoordeling: 
 
Wetenschappelijke relevantie en kwaliteit: 
Het onderwerp moet relevant zijn in die zin dat het doen van onderzoek naar en het 
schrijven van een scriptie over dat onderwerp uit academisch oogpunt zinvol is. 
De scriptie en het onderzoek dat ten behoeve van de scriptie is uitgevoerd moeten 
beantwoorden aan de minimale methodologische eisen die worden gesteld in het 
vakgebied waarbinnen de scriptie wordt geschreven. 
 
De scriptie moet taalkundig van voldoende kwaliteit zijn, in de zin dat de zinsbouw, 
grammatica, stijl en spelling geen belemmering vormen voor de leesbaarheid van de 
scriptie. 
 
Originaliteit, maatschappelijke relevantie en actualiteitswaarde kunnen een rol spelen bij 
de beoordeling. 
 
Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld of bezwaar worden 
gemaakt. 
 
 
Jury: 
 
1. De jury wordt jaarlijks samengesteld door prof. dr. J.F.G. Vliegenthart, samen met 
het bureau van het Universiteitsfonds en benoemd door het bestuur van het 
Universiteitsfonds. 
2. De jury bestaat, behoudens de voorzitter, uit deskundigen op het gebied van de 
categorie die in het betreffende jaar wordt behandeld. 
3. De jury heeft het recht om bij gebrek aan voldoende kwaliteit onder de mededingers 
te besluiten tot het afzien van het toekennen van de Vliegenthart Scriptieprijs in een 
bepaald jaar. 
4. De jury raadpleegt indien zij dit nodig acht externe deskundigen. 
 
 
Prijzen: 
 
De scriptie die door de jury als beste wordt beoordeeld ontvangt € 2.000,- en een 
certificaat. 
 
 
Uitreiking: 
 
Jaarlijks tijdens de Universiteitsdag van het Universiteitsfonds. 
 
 
Slotbepaling: 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarbij de jury niet tot een 
eenduidig besluit kan komen beslist de voorzitter van de jury. 


