Bijlage – Klokhuis Wetenschapsprijs
1. Voorwaarden nominaties Klokhuis Wetenschapsprijs 2021
Het betreft:
• Wetenschappelijk onderzoek dat loopt of in het afgelopen studiejaar is afgerond;
• Onderzoek dat wordt gedaan aan een Nederlandse universiteit, universitair medisch centrum of een
lectoraat van een hogeschool.
Overige voorwaarden:
• Minstens 1 betrokken onderzoeker is beschikbaar om als afgevaardigde namens het onderzoek aanwezig
te zijn bij de Junioropening voor de uitreiking van de prijs (vooralsnog woensdag 10 november 2021
15.00-17.00 uur in Nijmegen).
• De afgevaardigde is bereid enkele vragen te beantwoorden tijdens de Junioropening, spreekt Nederlands
en kan het onderzoek kort en helder uitleggen aan jong publiek.
• Het onderzoeksteam/de hoofdonderzoeker is, bij nominatie voor de shortlist, in staat om een filmpje
aan te leveren waarin kort uitgelegd wordt waar het onderzoek over gaat. De genomineerde
onderzoekers ontvangen hier instructies voor van Het Klokhuis. De genomineerden worden op 20
september bekend gemaakt, het filmpje moet voor 12 oktober bij Het Klokhuis worden aangeleverd.
• Het onderzoeksteam/de hoofdonderzoeker is bereid tijd vrij te maken om te figureren in een Klokhuis
Wetenschapsspecial over het onderzoeksgebied (+/- 2 productiedagen, data n.t.b.).
Let op: het onderzoeksgebied (en daarbinnen het onderzoek) staat centraal in de Klokhuis-aflevering,
niet een persoon/de onderzoeker. Het Klokhuis behoudt de creatieve vrijheid over de invulling van de te
produceren aflevering.
• Het onderzoek is methodologisch verantwoord en wordt uitgevoerd door een onderzoeker verbonden
aan een Nederlandse universiteit of Universitair Medisch Centrum of een lector verbonden aan een
Nederlandse hogeschool.
• Het onderzoek voldoet aan de “Standard Evaluation Protocol” van de KNAW met betrekking tot kwaliteit
van onderzoek, relevantie voor de maatschappij en levensvatbaarheid van het onderzoek. Zie ook
https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/manual-research-assessment-academy-institutes
2. Beoordelingscriteria Klokhuis Wetenschapsprijs 2021
De onderzoeken worden beoordeeld op de mate waarin het interessant en/of relevant is voor een jonge
doelgroep (kinderen 9-12 jaar). Het Klokhuis maakt een selectie uit alle inzendingen (de shortlist), kinderen
bepalen uiteindelijk de winnaar van de prijs door op de website van Het Klokhuis hun stem uit te brengen. Bij het
maken van de shortlist wordt gelet op onderstaande punten:
•
•

Mate waarin het onderzoek of onderwerp een grote rol speelt in of invloed heeft op het dagelijks leven
van kinderen.
Mate waarin het onderzoek of onderwerp aansluit aan bij het curriculum van het primair onderwijs
(onderwerpen in schoolvakken).

•
•

Mate waarin het onderzoek (de ontwikkeling van) kinderen heeft als onderzoeksonderwerp of
focusgroep.
Mate waarin het onderzoek/onderwerp aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

De nominaties moeten in ruime mate voldoen aan tenminste één van de bovenstaande punten. Er is geen
maximum aan het aantal in te zenden onderzoeken per universiteit, UMC of hogeschool, er wordt wel gevraagd
om kritisch te beoordelen of het onderzoek daadwerkelijk binnen de beoordelingscriteria past.
3. Benodigde informatie nominaties Klokhuis Wetenschapsprijs 2021
Per nominatie ontvangen wij graag:
1. Officiële titel/onderzoeksvraag van het onderzoek;
2. Vereenvoudigde titel van het onderzoek (voor kinderen te begrijpen);
3. naam hogeschool / universiteit / umc;
4. gegevens hoofdonderzoeker(s): naam, huidige academische positie, onderzoeksgebied en e-mailadres;
5. kernachtige omschrijving onderzoek en/of resultaten (max. 125 woorden);
6. kernachtige omschrijving in voor kinderen (9-12 jaar) begrijpelijke taal (max. 100 woorden);
7. korte motivatie (max. 75 woorden);
8. omschrijving status onderzoek, is het onderzoek afgerond en zijn er al resultaten te zien of is het
onderzoek nog in volle gang?

9. optioneel: een link naar website/pagina met meer informatie over het onderzoek;
10. foto van de hoofdonderzoeker of het onderzoeksteam en/of foto’s van het onderzoek.
We verzoeken een rechtenvrije foto van hoge resolutie (min. 300 dpi) en als bestandsformaat .jpg aan te
leveren. De bestandsnaam bevat een duidelijke verwijzing (bijvoorbeeld de naam van de
hoofdonderzoeker of een deel van de onderzoeksvraag).
Vul het online formulier in om een onderzoek te nomineren. Invullen van dit formulier kan t/m vrijdag 10
september. Op 20 september wordt de top 10 bekend gemaakt en vanaf 19 oktober kan het publiek stemmen
voor het onderzoek dat volgens hen de Klokhuisprijs 2021 verdient.
Als u vragen heeft, neem contact op met Susanne Beckers van InScience – International Science Film Festival
Nijmegen per mail: klokhuiswetenschapsprijs@insciencefestival.nl

