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1. Prijs
De winnaar van de Gerrit van der Veer Prijs ontvangt een geldbedrag van €750,=.

2. Voorwaarden voor deelname
2.1 Alleen afstudeerscripties voor het Nederlands hoger onderwijs (beroepsonderwijs en
academisch onderwijs) op het gebied van Human Computer Interaction komen in
aanmerking voor deze scriptieprijs.
2.2 Per opleiding mogen maximaal 2 scripties worden ingediend. Deze dienen goedgekeurd
te zijn in de periode tussen mei 2011 en september 2012.
2.3 De scriptie dient in de Nederlandse of Engelse taal geschreven te zijn.
2.4 Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van het scriptiereglement en met de
inhoud ervan akkoord te gaan.
2.5 Gezinsleden van de vakjuryleden zijn uitgesloten van deelname.

3. Indiening
3.1 Voor iedere opleiding is een coördinator aangesteld. Indiening van een scriptie kan alleen
geschieden door de coördinator van de betreffende opleiding. De namen van de
coördinatoren zijn te vinden op onze website www.gerritvanderveerprijs.nl.
3.2 De scriptie moet digitaal in PDF of Microsoft Word formaat worden aangeleverd met
gebruikmaking van het volgende email adres: info@gerritvanderveerprijs.nl.
De scriptie moet begeleid worden door:
 een korte Nederlandse samenvatting van (maximaal 2 A4 pagina’s);
 een aanbevelingsbrief door de scriptiebegeleider waarin deze beargumenteert
waarom de scriptie voor de prijs in aanmerking komt (maximaal 1 A4 pagina).
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3.3 De scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
 naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum van auteur;
 naam van de onderwijsinstelling en opleiding, titel van de scriptie en afstudeerdatum;
 namen, titulatuur en e-mailadres van scriptiebegeleiders.
3.4 De sluitingsdatum voor indiening van scripties is 1 september 2012.
3.5 Door indiening geeft de auteur van de scriptie de organisatie het recht om een
samenvatting van de scriptie op de Gerrit van der Veer Prijs website te publiceren. Indien
een scriptie genomineerd is voor de scriptieprijs, zal deze in zijn geheel worden
gepubliceerd via de website, indien de auteur hierin toestemt.
3.6 Indiening van een scriptie houdt geen overdracht van het auteursrecht in.

4. Jurering
4.1 In een eerste beoordelingsronde zullen docenten uit het hoger onderwijs de ingediende
scripties beoordelen. Iedere scriptie wordt door meerdere beoordelaars gelezen en
beoordeeld volgens vaste criteria (zie punt 5). Uit deze beoordelingen worden de beste
scripties geselecteerd, deze worden genomineerd voor de scriptieprijs.
4.2 Per opleiding kan slechts 1 scriptie genomineerd worden.
4.3 De auteurs van de genomineerde scripties worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
4.4 De beoordeling van de genomineerde scripties wordt uitgevoerd door een jury met Gerrit
van der Veer als voorzitter. Andere juryleden zullen zijn:
 Iemand uit het bedrijfsleven (bedrijf dat HCI-gerelateerde producten ontwikkelt);
 Iemand uit de journalistiek of onderzoek;
 Iemand uit het onderwijs;
 Iemand uit de ontwikkelpraktijk (HCI-specialist).
4.5 De uiteindelijke winnaar van de scriptieprijs wordt bepaald en bekendgemaakt tijdens
een feestelijke prijsuitreiking (zie punt 6). De keuze van de vakjury zal gebaseerd zijn op
zowel de scriptie als de presentatie tijdens het symposium.
4.6 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
4.7 De jury heeft het recht om bij minder dan drie indieningen of onvoldoende niveau van de
ingediende scripties de scriptieprijs niet uit te reiken.
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5. Beoordelingscriteria
5.1 Allereerst wordt bekeken of de scriptie raakt aan het vakgebied van Human Computer
Interaction. Indien de scriptie volgens ten minste 2 beoordelaars niet raakt aan het
vakgebied van Human Computer Interaction, valt de scriptie af. Indien de scriptie volgens
ten minste 3 beoordelaars matig of niet raakt aan het vakgebied, valt de scriptie af.
5.2 De scriptie wordt tevens beoordeeld op significantie, degelijkheid en originaliteit.
5.3 Presentatie (vormgeving & leesbaarheid) wordt ook gebruikt als beoordelingscriterium,
maar met een lagere weegfactor.

6. Bekendmaking en uitreiking prijs
6.1 De auteurs en indieners van de drie genomineerde scripties krijgen hiervan uiterlijk
bericht op 16 september 2012.
6.2 De eindjurering en prijsuitreiking vinden plaats tijdens een symposium op 26 september
2012. De genomineerden houden tijdens deze bijeenkomst een voordracht over hun
scriptie.

7. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.
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