Reglement voor de toekennning van de Nationale
Postdocprijs
Artikel 1. Algemeen
1 De Nationale Postdocprijs, hierna te noemen ‘de Prijs’ wordt vanaf 2017 jaarlijks ter beschikking
gesteld door De Jonge Akademie (hierna DJA) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen (hierna KHMW).
2 De Prijs is bedoeld als stimulering voor postdoc onderzoekers voor het uitvoeren van excellent
wetenschappelijk onderzoek met (potentieel) grote maatschappelijke impact.
3 De Prijs wordt afwisselend toegekend aan één postdoc op alfa/gamma, respectievelijk bèta/medisch
gebied, ter bekroning van onderzoek met een (potentieel) grote maatschappelijke impact. In 2017 is de
Prijs bestemd voor een postdoc op bèta/medisch gebied, in 2018 is de Prijs bestemd voor een postdoc
op alfa/gamma gebied en zo wordt het verder jaarlijks afgewisseld.
4 De Prijs bestaat uit een geldbedrag van €10.000,- (tienduizend euro) en een oorkonde, uitgegeven
door DJA en KHMW.

Artikel 2. Voorwaarden voor nominatie

Een kandidaat komt in aanmerking voor de Prijs indien aan de volgende eisen is voldaan:

• De kandidaat is een wetenschapper die is gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit;
• De kandidaat is niet langer dan vijf jaar geleden gepromoveerd i;
• De kandidaat heeft een aanstelling als postdoc onderzoeker ii bij een Nederlandse universiteit of een
Nederlands onderzoeksinstituut.

Artikel 3. Inhoudelijke selectiecriteria

De beoordeling van de kandidaat vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

• De kandidaat heeft na zijn of haar promotie eigen onderzoek dat van uitstekende wetenschappelijke
kwaliteit is uitgevoerd en hierover wetenschappelijk gepubliceerd;
• Het gepubliceerde onderzoek heeft (potentieel) grote maatschappelijke impact: het biedt meer inzicht
in en/of levert een bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk of probleem;
• De kandidaat draagt de wetenschappelijke inzichten voortkomend uit zijn of haar onderzoek uit in de
maatschappij (bijvoorbeeld bij de overheid, de politiek dan wel in de media of voor het brede publiek).

Artikel 4. Nominatie

1 Als nominatoren, die zelfstandig kandidaten kunnen nomineren voor de Prijs, komen in aanmerking:
- hoogleraren aan Nederlandse universiteiten en
- directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten.
2 Elke nominator kan per nominatieronde maximaal twee kandidaten nomineren.
3 Nominaties vinden plaats door middel van het invullen en indienen van het door de KNAW
beschikbaar gestelde nominatieformulier (www.dejongeakademie.nl). Het formulier dient voor de
door DJA en KHMW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden naar dja@knaw.nl.
4 De nominatie wordt alleen in behandeling genomen indien aantoonbaar wordt voldaan aan de
voorwaarden voor nominatie conform artikel 2 van dit reglement.
5 Ter beoordeling van de voorwaarden en de inhoudelijke selectiecriteria dienen de volgende
documenten gelijktijdig met het nominatieformulier te worden ontvangen:
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a.

b.
c.

d.
e.

Een omschrijving van het verrichte onderzoek en het wetenschappelijke perspectief dat het
onderzoek biedt;
Een motivering van de maatschappelijke impact van het onderzoek;
Een motivering van het uitdragen van de wetenschappelijke inzichten in de maatschappij door de
kandidaat;
Drie wetenschappelijke publicaties over het verrichtte onderzoek met een motivatie/toelichting;
Curriculum vitae van de kandidaat die het onderzoek heeft verricht en ter nominatie wordt
aangedragen.

Artikel 5. Beoordelingscommissie

1 De besturen van DJA en KHMW benoemen een beoordelingscommissie bestaande uit leden en/of
alumni van De Jonge Akademie.
2 De beoordelingscommissie bestaat uit vier leden, twee uit de alfa/gamma wetenschappen en twee uit
de bèta/medische wetenschappen, aangevuld met een technisch voorzitter, afwisselend geleverd door
DJA en de KHMW en met een door de KHMW aan te wijzen lid in de jaren dat de technisch voorzitter
door DJA geleverd is.
3 De zittingstermijn is twee jaar; er wordt gewisseld nadat het eigen vakgebied aan de beurt is geweest.
4 De beoordelingscommissie wordt ambtelijk ondersteund door de secretaris van DJA.
5 De beoordelingscommissie heeft tot taak de nominaties aan de hand van de inhoudelijke
selectiecriteria te beoordelen en op basis van een gemotiveerde aanbeveling een kandidaat voor
toekenning van de Prijs voor te dragen aan de besturen van DJA en KHMW.
6 De besturen van de DJA en KHMW nemen op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie
een besluit over de toekenning van de Prijs.
7 Indien de beoordelingscommissie na beraadslaging niet tot een geschikte voordracht komt, kan zij de
besturen van DJA en KHMW adviseren geen Prijs toe te kennen. Dit brengt geen verandering in
bedoelde afwisseling van vakgebieden voor de volgende jaren.

Artikel 6. Uitreiking

De Prijs zal jaarlijks worden uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het najaar, in onderlinge afstemming
afwisselend georganiseerd door DJA en de KHMW.

Artikel 7. Wijzigingen en onvoorziene gevallen

1 Dit Reglement kan bij gezamenlijk besluit van de besturen van DJA en KHMW te allen tijde worden
gewijzigd.
2 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, zijn de besturen van DJA en KHMW bevoegd om, na
overleg met elkaar, tot een beslissing te komen.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

1 Dit Reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement voor de toekenning van de Nationale
Postdocprijs’.
2 Dit Reglement treedt in werking op 16 april 2018 en vervangt het ‘Reglement Nationale Postdocprijs’
zoals vastgesteld op 8 mei 2017.
Dit Reglement is vastgesteld door de besturen van De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen op 16 april 2018.
i Hierbij geldt de volgende verlengingsclausule: de genoemde termijn van vijf jaar kan tot en met een periode van maximaal 24 maanden worden
verlengd als er sprake is van aantoonbaar langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. Verlenging is ook mogelijk bij een
deeltijdaanstelling in combinatie met zorgtaken, of bij een opleiding tot een door de KNMG erkend klinisch specialisme, of bij zorgverlof in combinatie
met de opleiding tot klinisch specialist.
ii Of eventueel als universitair docent niet langer dan één jaar voorafgaand aan deadline van de call.

