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RICHTLIJNEN 

UFW-KLV MSc Scriptieprijzen 
 

Elk academisch jaar reikt het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) vier scriptieprijzen 

uit voor excellente masterscripties van studenten van Wageningen University & 

Research. Per onderwijsdomein van Wageningen University & Research wordt één prijs 

toegekend. Deze onderwijsdomeinen zijn: Levenswetenschappen, 

Maatschappijwetenschappen, Omgevingswetenschappen en Agrotechnologie & Voeding. 

Indien binnen een onderwijsdomein geen enkele ingediende scriptie voldoet aan de 

criteria, behoudt het bestuur zich het recht voor om -daartoe geadviseerd door de jury- 

géén prijs toe te kennen binnen het desbetreffende onderwijsdomein. Naast de vier 

prijzen reikt het UFW een overall scriptieprijs uit. De overall prijswinnaar wordt gekozen 

uit de winnaars van de vier domeinen.  

 

Prijs  

De prijswinnaar van ieder domein ontvangt een geldbedrag van €500, een oorkonde en 

een judicium. De overall prijswinnaar ontvangt €1000 in plaats van €500, en een bronzen 

sculptuur van de ‘Wageningse boom’ van Sjoerd Buisman.  

 

Voorwaarden voor deelname 

1) De masterscriptie dient met het cijfer negen (9) of hoger beoordeeld te zijn in het 

betreffende academisch jaar (1 september 2016 t/m 31 augustus 2017).  

2) Onder een scriptie wordt verstaan: een geregistreerd verslag geschreven door de 

student over onderzoek van minimaal 33 ECTS, als onderdeel het master-

studieprogramma zoals vermeld in de studiegids. 

 

Beoordeling 

Het UFW benoemt een onafhankelijke jury, bestaande uit emeritus-hoogleraren. De jury 

heeft de vrijheid om advies van derden in te winnen. Het juryberaad is niet openbaar. De 

jury draagt haar advies over aan het bestuur van het UFW. Op het hierop volgende 

besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk. 

 

De jury beoordeelt de scripties op twee hoofdcriteria: 

1) Inhoudelijke kwaliteit 

- Originaliteit 

- Complexiteit van het onderwerp 

- Wetenschappelijke vernieuwing 

- Maatschappelijke relevantie (bijv. de betekenis voor onderwijs, beleid, industrie, 

ngo’s) 

 

2) Technische uitvoering en presentatie 

- Heldere formulering van vraagstelling en duidelijk verband tussen conclusies en 

vraagstelling 

- Motivering van de gekozen materialen en methoden 

- Gebruik van relevante literatuur 

- Leesbare presentatie, compositie, vormgeving, helder taalgebruik en correcte 

spelling 
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Voorwaarden nominatie scripties 

1) Scripties dienen voorgedragen te worden door de leerstoelhouder of door stafleden 

met promotierecht in afstemming met de leerstoelhouder. Studenten kunnen niet zélf 

hun scriptie voordragen.  

2) Er kan slechts één scriptie per leerstoel worden genomineerd. Mocht blijken dat 

binnen de leerstoel meerdere scripties in aanmerking komen, dan wordt de 

leerstoelhouder verzocht om in onderling overleg een voorselectie te doen en niet 

meer dan één scriptie in te zenden.  

3) De leerstoelgroep door welke de scriptie is genomineerd bepaalt niet automatisch het 

domein van de scriptie zelf. Het hoofdonderwerp van de scriptie bepaalt het domein 

waarin de scriptie zal worden beoordeeld. De jury heeft het recht om het – door de 

leerstoelgroep aangegeven – domein te veranderen. Dit zal worden gecommuniceerd 

met de betreffende leerstoelhouder.  

4) Een scriptie die door meerdere auteurs (masterstudenten) is geschreven, komt in 

beginsel ook voor prijstoekenning in aanmerking. Voor elke student dient een 

nominatieformulier te worden ingevuld. Het eventuele toe te kennen prijsbedrag zal 

over de auteurs worden verdeeld. 

5) Co-producties van studenten en medewerkers, alsmede scripties in de vorm van een 

wetenschappelijk artikel waarvoor ook de begeleider verantwoordelijk is, komen niet 

voor een nominatie in aanmerking tenzij: 

- De student eerste auteur is van het artikel en de begeleider een bijbehorende 

verklaring van max. 100 woorden betreffende de specifieke bijdrage van de 

student bijvoegt.   

Of: 

- De student geen eerste auteur is en de scriptie van de hand van de student wordt 

bijgevoegd die voor het artikel is gebruikt.  

6) Een scriptie waarop geheimhoudingsplicht rust, kan niet worden ingediend. 

7) Zowel scripties geschreven in het Nederlands als in het Engels mogen worden 

genomineerd.  

 

Wijze van indiening 

Een nominatie gaat als volgt:  

1) De aanmelding van de nominatie moet via de volgende link worden gedaan: 

www.universiteitsfondswageningen.nl/scriptieprijs  
 

2) Vervolgens dienen de onderstaande bijlagen per WeTransfer te worden            

verzonden naar: ufw@wur.nl     

 Scriptie (PDF 1x) 

 Ingevuld motivatieformulier (Word-bestand) 

 Samenvatting van de scriptie (maximaal 250 woorden) 

 Kopie Turnitin rapport van de scriptie (maximaal één week oud) 

 Officieel beoordelingsformulier (Excel file)   

 

Deadline 

De nominatie dient vóór woensdag 22 februari 2018, 15.00 uur te worden ingediend. 

 

Nota bene 

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan of indien één van de gevraagde 

gegevens ontbreekt, zal de scriptie niet in de nominatie worden opgenomen; dit is 

afhankelijk van het oordeel van de voorzitter van de jury.  

 

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Wageningen 

en de jury UFW-KLV Scriptieprijzen 2016-2017.  

Januari 2018, Wageningen 

http://www.universiteitsfondswageningen.nl/scriptieprijs
mailto:ufw@wur.nl

