
Reglement 
NINO-Scriptieprijzen 2018 

 

1. Voorwaarden voor deelname 

1.1  
Voor beoordeling door de jury komen in aanmerking: afstudeerscripties op grond waarvan een 

Bachelor- of Masterdiploma is behaald in het collegejaar 2017/2018, aan een Nederlandse 

universiteit.  

1.2 
De scriptie dient (een) onderwerp(en) te behandelen in één van de onderzoeksgebieden van het 

NINO: Assyriologie (inclusief Hittitologie), Egyptologie  (incl. Koptische studies en Papyrologie)  en de 

archeologie van het Nabije Oosten tot c. 600 n. Chr. Interdisciplinaire scripties vanuit aangrenzende 

vakgebieden (Iranistiek, Semitische en Afro-Aziatische taalkunde, Hebreeuwse en Aramese studies, 

Oud-Testamentische studies, Vroeg Christendom, Midden Oosten studies, Klassieke Talen, Oude 

Geschiedenis, Theologie en Erfgoed- en Museumstudies) met duidelijke betrekking op NINO’s 

kerngebieden worden ook aanvaard. 

 

1.3 
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement wanneer zij de benodigde 

documenten inleveren. 

1.4 
De ingezonden scriptie dient als afstudeerscriptie te zijn geschreven en met minimaal een 8 te zijn 

beoordeeld, door de opleiding. 

1.5 
De scriptie dient volledig en onvoorwaardelijk beschikbaar te zijn voor leden van de jury en 

meelezers. 

De scriptie dient openbaar te zijn: er zijn geen beperkingen voor geïnteresseerden die de scriptie 

willen inzien, tenzij daar om redenen van auteursrecht, privacy of vertrouwelijkheid belemmeringen 

voor zijn. Deze belemmeringen moeten in dat geval gemotiveerd worden voorgelegd aan de jury ter 

besluitvorming over de uitzondering. 

1.6 
Medewerkers van het NINO, betrokkenen bij de organisatie van de scriptieprijs en bloed- en 

aanverwanten van juryleden zijn uitgesloten van deelname.  

1.7 
De jury heeft het recht om een scriptie uit te sluiten van deelname in het geval van plagiaat, fraude, 

etc. 



2. Inzending scriptie 

2.1  
De scriptie moet digitaal (pdf) worden ingezonden. De ingezonden versie komt overeen met de finale 

versie van de scriptie die door de begeleiders is beoordeeld. Niet-digitale inzendingen worden niet in 

overweging genomen. 

De scriptie dient ingezonden te worden via het formulier op de website van het NINO (www.nino-

leiden.nl). Indien het uploaden via het formulier niet mogelijk is, kan de inzender contact opnemen 

via het op de uploadpagina vermelde emailadres. De secretaris van de jury beoordeelt of een andere 

wijze van inleveren mogelijk is. De deadline voor het inzenden van scripties is 14 oktober om 23:59, 

hierna wordt de link gesloten. Zodra de link gesloten is kunnen er geen scripties meer ingezonden 

worden. 

2.2 
De scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens: 

• naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres van de auteur; 

• naam van de opleiding, Master of Bachelor, titel van de scriptie, aantal EC en afstudeerdatum; 

• namen, titulatuur en e-mailadressen van scriptiebegeleiders en de tweede lezer(s). 

Deze gegevens moeten worden ingevuld in het formulier op de website.  

2.3 
De volgende aanvullende documenten moeten via de website aangeleverd worden: 

 een door een bevoegde instantie ondertekend bewijs van het cijfer waarmee de scriptie is 
beoordeeld, bijvoorbeeld een gevalideerde uitdraai uit de onderwijsadministratie of een 
kopie van de cijferlijst bijgeleverd bij diploma (pdf); 

 een copy van het diploma, waar de datum van afstuderen wordt vermeld (pdf); 

 een publiekssamenvatting van 300-500 woorden in dezelfde taal als de scriptie (hierin staan 
minimaal de vraagstelling, de gebruikte onderzoeksmethode en het onderzoeksresultaat; 
aansprekend en begrijpelijk voor leken geformuleerd) (Word-document). 

Bovenstaande documenten worden gecontroleerd op juistheid door de secretaris van de jury, indien 
één van de documenten niet correct is wordt er contact opgenomen met de inzender, op het 
ingevulde emailadres. Indien de documenten niet verbeterd worden, of er geen reactie volgt van de 
inzender, wordt de inzending uitgesloten van deelname.  

2.4 
Bij inzending van de scriptie krijgen deelnemers een bevestiging van ontvangst. Indien de inzender 

deze niet ontvangt dient hij/zij direct contact op te nemen via het op de webpagina vermelde 

emailadres. Als dit niet gebeurt en de inzending niet geslaagd is, kan de student niet deelnemen aan 

de prijs.  

De inzender wordt op de hoogte gebracht van de datum van de prijsuitreiking. De uitslag wordt tijdig 

bekend gemaakt bij de winnaars en wordt openbaar gemaakt tijdens de prijsuitreiking.  

3. Beoordelingscriteria 

3.1 
Inzendingen worden beoordeeld op relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit. 

http://www.nino-leiden.nl/
http://www.nino-leiden.nl/


3.2 
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  

4. Jurering 

4.1 
De jury bestaat uit experts in de onderzoeksgebieden van het NINO. De jury wordt samengesteld 

door de directeur van het NINO, die als voorzitter van de jury zal functioneren. De secretaris van het 

NINO, of een vervanging gekozen door de directeur van het NINO, fungeert als secretaris van de jury.  

4.2 
Bij meer dan 15 inzendingen heeft de jury het recht een voorselectie te maken, gebaseerd op de 

samenvattingen die bijgeleverd zijn bij de inzendingen en op de officiële cijfers van de inzendingen. 

De verdeling van de scripties wordt gedaan door de secretaris van de jury, met oog op de 

verscheidene specialisaties.  

4.3 
De jury heeft het recht om bij onvoldoende inzendingen, of onvoldoende kwaliteit van de 

inzendingen, de scriptieprijs niet uit te reiken.  

4.4 
De jury heeft het recht om extern deskundig advies te vragen bij de beoordeling van de scripties. 

4.5 
Indien een jurylid de scriptiebegeleider is geweest van één van de inzendingen, dan wordt deze 

scriptie niet beoordeeld door dit jurylid.  

4.5 
Elke inzending wordt beoordeeld door drie verschillende juryleden. Zij geven ieder een cijfer (1-5) en 

deze drie cijfers vormen samen een gemiddelde/totaal. De beste twee Bachelor scripties en 

(Research)Master scripties worden opnieuw beoordeeld door de gehele jury, waaruit telkens één 

winnaar en één runner-up zal volgen.  

5. Prijzen 

5.1 
De prijzen bedragen €400 voor de winnende Bachelorscriptie en €600 voor de winnende 

(Research)Masterscriptie. De winnaars ontvangen een certificaat. 

5.2 
De runner-ups krijgen een certificaat en worden genoemd tijdens de uitreiking. 

5.3 
De prijsuitreiking vindt plaats in januari tijdens de jaarlijkse NINO-dag. Bij deze uitreiking krijgen de 

winnaars de kans om hun scripties te presenteren.  

5.4 
Van de winnaars en de runner-ups wordt de ingezonden samenvatting op de website van het NINO 

en op facebook gezet.  



6. Slotbepaling 

6.1 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.  

 


