
“Scriptieprijs-Voorkempen 2018”  

Reglement 

1. De deelname aan de scriptieprijs voor masterscripties staat open voor alle 

studenten aan Vlaamse universiteiten en hogescholen. 

2. De masterscripties zijn een origineel werk in de Nederlandse taal. Ze moeten 

een historisch, kunsthistorisch, taalkundig of literair onderwerp hebben.  

3. De masterscripties kunnen door individuele studenten worden ingestuurd, of 

via de universiteit of hogeschool waar ze als eindwerk zijn aangeboden in het 

jaar van de positieve evaluatie van dit eindwerk door een van deze instituten.  

4. De indieners mogen met dit eindwerk niet eerder aan een andere prijsvraag 

hebben meegedongen. 

5. De masterscripties moeten per elektronische post (in PDF formaat) ingediend 

worden tussen 1 juli 2018 en 15 september 2018 op het e-postadres van de 

projectleider rdoclo@gxpconsulting.com  

6. De jury wordt aangewezen door de initiatiefnemers. Zij adviseert deze op 

grond van het wetenschappelijk gehalte van de scriptie, de opbouw, het 

taalgebruik, de relevantie voor de regio en aansluitende geografieën en de 

relevantie voor het immaterieel/materieel patrimonium. 

7. Over de toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd. Tegen de 

toekenning kan geen verzet worden aangetekend. 

8. De jury brengt zijn advies uit binnen de twee maanden na de sluitingsdatum 

van de inzendingen. 

9. De prijs bestaat uit een geldprijs van 1.250 euro.  

10. Bovendien wordt de bekroonde masterscriptie (of een relevant deel ervan) 

uitgegeven onder auspiciën van de initiatiefnemers, op voorstel en in overleg 

met de jury en de redactie. Eventueel kan de redactie wijzigingen aanbrengen 

om de masterscriptie in een publiceerbare vorm te gieten, uiteraard met 

respect voor de auteursrechten van de laureaat. De laureaat verleent aan de 

initiatiefnemers het recht tot publicatie en distributie van de masterscriptie. 

11. De laureaat krijgt de prijs uitgereikt op een plechtigheid of academische zitting 

die daartoe door de initiatiefnemers wordt georganiseerd.  

12. De laureaat verbindt zich ertoe een presentatie te houden over het onderwerp 

van de bekroonde scriptie. 
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