Reglement Movisie Scriptieprijs 2019
De procedure
• Inzenden kan alleen via het inschrijfformulier op www.movisie.nl/scriptieprijs.
• Aan dit formulier voeg je een digitale (doorzoekbare) PDF-versie van je scriptie toe.
• Je scriptie moet uiterlijk 13 september 2019 bij ons binnen zijn.
• Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging per e-mail.
• Movisie beoordeelt ingestuurde scripties op basis van een aantal algemene criteria (o.a. tijdig
binnen, evt. controle beoordeling, wel/niet masterscriptie, relevantie onderwerp, leesbaarheid,
plagiaatcontrole). Deze voorselectie resulteert in een nominatie van (maximaal) 6 scripties voor
de prijs: 3 voor hbo-masterscripties en 3 voor wo-masterscripties.
• Als je scriptie genomineerd is, ontvang je hiervan uiterlijk begin november 2019 persoonlijk
bericht.
• De namen van de genomineerden worden in een persbericht bekend gemaakt.
• De jury kiest op basis van de nominaties een winnaar in de categorie hbo en wo.
• De winnaars worden eind 2019 bekend gemaakt.
De prijzen
• De winnaars ontvangen een bedrag van € 750,-.
• De winnaars mogen een artikel over zijn/haar scriptieonderwerp publiceren op de debatsite
www.socialevraagstukken.nl en worden daarbij ondersteund door Movisie.
• De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een bijeenkomst eind 2019.
De spelregels
• Je hebt tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 een masterscriptie geschreven in het
kader van een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit.
• Het onderwerp van de scriptie gaat over hoe de aanpak van sociale vraagstukken kan leiden
tot een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.
• Je scriptie is beoordeeld met minimaal een 7,5.
• Indien je scriptie de vorm van een wetenschappelijk artikel heeft, wordt om aanvullende
informatie gevraagd.
• Als je scriptie genomineerd wordt, stem je ermee in dat Movisie je scriptie voor publicitaire
doeleinden gebruikt.
• Je vrijwaart Movisie van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
• Medewerkers en stagiairs van Movisie zijn uitgesloten van deelname.
• De jury behoudt zich het recht voor om bij tegenvallende kwaliteit van de ingezonden scripties
de prijs niet uit te keren.
• Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en hiermee akkoord te gaan
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de jury.

