Reglement scriptieprijs Orde van den Prince,
afdeling Groningen
De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap
voor Nederlandse Taal en Cultuur; een pluralistische en politiek
ongebonden vereniging. De leden zetten zich in voor de bevordering
van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.
https://www.ovdp.net/

1. Algemeen…
a. De scriptieprijs wordt uitgeloofd door de Orde van den Prince, afdeling
Groningen. De prijs is bedoeld voor Nederlandstalige scripties. De OvdP
Groningen commissie initieert en coördineert de prijs, benoemt de jury en is
samengesteld uit Petra Broomans (voorzitter Orde van den Prince afdeling
Groningen), een vertegenwoordiger van de Rijksuniversiteit Groningen, ordelid
afdeling Groningen, Ordelid van een afdeling gewest Noord-Nederland.
b. De OvdP Groningen scriptieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon
die studeerde aan de Universiteit van Groningen, en een masterscriptie in het
Nederlands heeft geschreven op het gebied van de geesteswetenschappen
(o.a. Nederlandse cultuur, taal- en letterkunde, semantiek en cognitie,
taalbeheersing, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, filosofie, godsdienstwetenschappen).
c. De commissie van de OvdP Groningen scriptieprijs, stelt een deskundige jury
aan van zes leden en zal de jury vragen om na beoordeling van de
genomineerde scripties een laureaat voor te dragen bij de commissie van de
OvdP Groningen scriptieprijs. Gremia die in de jury vertegenwoordigd zijn:
Voorzitter van de afdeling Groningen (adviserend lid namens de commissie),
roulerend staflid van de Wetenschapswinkel Letteren en het Talencentrum,
vertegenwoordiger van boekhandel Godert Walter, een Ordelid van de afdeling
Groningen (roulerend), Ordelid van een van de afdelingen van het gewest
Noord-Nederland (roulerend) en de winnaar van de vorige editie.
d. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door
de OvdP Groningen commissie.
e. De jury zal de commissie van de OvdP Groningen scriptieprijs op de hoogte
stellen van haar conclusie.
f. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. De commissie
van de OvdP Groningen scriptieprijs zal, als de motivatie van de jury naar haar
oordeel overeenkomstig het reglement is, het advies van de jury overnemen en
dit schriftelijk en via een email berichten aan iedere deelnemer.
g. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.
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2. Selectie
De scriptie die voor beoordeling en bekroning in aanmerking komt, dient aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
a. De scriptie dient oorspronkelijk in het Nederlands te zijn geschreven.
b. De lengte van het stuk mag de 40000 woorden niet te boven gaan, exclusief
eventuele bijlagen, notenapparaat en bibliografie.
c. De scriptie is beoordeeld conform het reglement van de afdeling waar deze is
geschreven.
d. De scriptie dient blijk te geven van originaliteit, creativiteit en daarbij
toegankelijk te zijn voor een geïnteresseerd lekenpubliek.
e.

De scriptie behoort ingediend en beoordeeld te zijn door de begeleider(s) in de
twee studiejaren voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking.

f. De scriptie dient te worden ingezonden naar de secretaris van de afdeling
Groningen, Anneke Hooymans: anhooy@home.nl.

3. De prijs
a.

De OvdP Groningen scriptieprijs €750,- wordt ter beschikking gesteld door de
Orde van den Prince afdeling Groningen met steun van de NT&C commissie
van Orde van den Prince. De laureaat zal tevens een certificaat overhandigd
worden.

b.

Tijdens de prijsuitreiking zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is van de
OvdP Groningen scriptieprijs.

c.

.In een openbare zitting van de commissie zal de winnaar bekend gemaakt
worden en het juryrapport voorgelezen.

d.

Voor de prijsuitreiking wordt gezocht naar een prominente Nederlander/Vlaming
die affiniteit heeft met (academisch) Nederlands. Dit ter vergroting van de
naamsbekendheid.

e. De laureaat wordt uitgenodigd een lezing te geven op basis van de
masterscriptie op een nader te bepalen datum.

