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NINO Funding
Regels en voorwaarden

Rules and conditions

Naamgeving
De Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker voor het beste 
in Nederland geschreven wetenschappelijke artikel 
is genoemd naar C.P.M. Cuijpers en R.J.G. 
Opdenakker; in het kort: “Jaarprijs Cuijpers-
Opdenakker”.

Doelstellingen
De “Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker” is een 
initiatief van het Onderzoekscentrum Nederlands 
Instituut voor het Nabije Oosten (hierna: 
NINO-Onderzoekscentrum), financieel mogelijk 
gemaakt door C.P.M. Cuijpers en R.J.G. 
Opdenakker, en toegekend in samenwerking 
met de vereniging Ex Oriente Lux. Het is een 
prijs voor de beste in Nederland geschreven 
wetenschappelijke publicatie op het gebied van 
het Oude Nabije Oosten en Egypte. De prijs 
wordt eenmaal per jaar uitgereikt.

Elk jaar worden door Nederlandse onderzoekers 
of door onderzoekers werkzaam in Nederland 
kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke 
publicaties geschreven op het gebied van het 
Oude Nabije Oosten en Egypte.

Het NINO-Onderzoekscentrum wil in 
samenwerking met Ex Oriente Lux: 
• wetenschappelijke publicaties op het genoemde 

gebied onder de aandacht van een groter 
publiek brengen; 

• wetenschappers aanmoedigen om naar buiten 
te treden met de resultaten van hun onderzoek; 

• kwalitatief goed onderzoek door (jonge) 
wetenschappers stimuleren; 

• het belang van interdisciplinair onderzoek op 
het gebied van het Oude Nabije Oosten en 
Egypte benadrukken. 

Daarom wordt vanaf 2021 jaarlijks door het 
NINO-Onderzoekscentrum een prijs toegekend 
voor de beste wetenschappelijke publicatie van 
een Nederlandse onderzoeker of een onderzoeker 
werkzaam in Nederland op het gebied van het 
Oude Nabije Oosten en Egypte uit de periode 
voor ca. 600 n.C.

Voorwaarden voor deelname 
• De kandidaat is niet ouder dan 40 jaar ten tijde 

van acceptatie of publicatie van de publicatie. 
• De kandidaten hebben de Nederlandse 

nationaliteit. Kandidaten met een niet-
Nederlandse nationaliteit kunnen 
deelnemen, mits zij geaffilieerd zijn aan 
een onderzoeksinstituut of universiteit in 
Nederland en/of woonachtig zijn in Nederland 
(of dat zijn geweest ten tijde van het schrijven 
van de publicatie). 

• Indien het artikel is geschreven door meerdere 
auteurs, zijn de hierboven genoemde 
voorwaarden van toepassing op de belangrijkste 
(bij voorkeur op de eerstgenoemde) auteur van 
het artikel.

• De deelnemers worden geacht op de hoogte te 
zijn van dit reglement en daarmee akkoord te 
gaan. 

Om mee te dingen naar de prijs dient een 
publicatie te worden ingediend die voldoet aan 
de volgende voorwaarden: 
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• Het artikel is een originele wetenschappelijke, 
liefst gepeerreviewde of gerefereerde, publicatie. 
De voorkeur gaat uit naar publicaties met een 
interdisciplinair karakter.

• Het artikel is gepubliceerd of geaccepteerd voor 
publicatie maximaal vijf jaren voorafgaand aan 
de uitreiking van de prijs;

• Het artikel mag niet reeds een andere landelijke 
prijs gewonnen hebben;

• Personen die op het moment van indienen 
een bezoldigd dienstverband met het NINO-
Onderzoekscentrum hebben, personen die 
betrokken zijn bij de organisatie van de 
Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker en bloed- en 
aanverwanten van juryleden zijn uitgesloten 
van deelname.

Wijze van indienen
Om deel te nemen aan de competitie dient 
een artikelen, compleet met alle verplichte 
bijlagen, uiterlijk 15 februari 2021 digitaal als 
pdf-bestand in het bezit te zijn van het NINO-
Onderzoekscentrum. 

Voor het inzenden wordt het online formulier op 
de NINO-website gebruikt. Indien het online 
formulier niet beschikbaar is of niet werkt, kan 
de inzending via email aan NINOfunding@hum.
leidenuniv.nl worden gestuurd.

De inzending dient vergezeld te gaan van de 
volgende gegevens: 

• naam, adres, emailadres van de (eerste) auteur;
• affiliatie van de (eerste) auteur ten tijde van 

publicatie van het artikel en heden;
• titelbeschrijving artikel, indien mogelijk incl. 

DOI;
• contactgegevens van de redactie van het 

tijdschrift of de bundel waarin het artikel is 
verschenen.

De inzending bestaat uit een pdf van het 
gepubliceerde artikel, bij voorkeur een digitale 
overdruk of laatste drukproef, met de volgende 
bijlagen: 

• een door de auteur geschreven samenvatting 
van de wetenschappelijke publicatie in 

maximaal 500 woorden in het Nederlands of 
Engels;

• een curriculum vitae van de auteur(s) van 
maximaal twee bladzijden.

Alleen indien alle bovengenoemde onderdelen 
aanwezig zijn is de inzending compleet en kan 
deze meedingen naar de prijs.

Alvorens een inzending voor te leggen aan de jury 
bepaalt de secretaris van de jury of aan de gestelde 
voorwaarden is voldaan. 

Inzenders ontvangen een bevestiging van 
ontvangst van het NINO-Onderzoekscentrum. 
Uiterlijk 15 april krijgen zij bericht of zij tot de 
genomineerden behoren. 

Inzenders die na aanmelding van e-mailadres 
veranderen dienen dit door te geven via email aan 
NINOfunding@hum.leidenuniv.nl.

Prijs 
De winnaar van de Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker 
ontvangt een bedrag van € 500. Indien gewenst 
kan aan de auteur van het artikel een getuigschrift 
worden verstrekt.

Op de aankomende winnaar van de prijs rust een 
verplichting om een populariserende versie van het 
wetenschappelijke artikel te publiceren. De vorm 
en het medium waarin de populariserende versie 
wordt openbaargemaakt staan de prijswinnaar in 
principe vrij; dit dient echter voor de uitreiking 
van de prijs te zijn goedgekeurd door de jury en 
binnen een jaar na de prijsuitreiking beschikbaar 
te zijn voor het publiek.

Indien het winnende artikel door meerdere 
auteurs is geschreven, blijft het prijsbedrag 
hetzelfde. 

De prijs wordt eind juni of begin juli 2021 
uitgereikt tijdens een door het NINO 
georganiseerd publieksevenement. De 
prijswinnaar wordt tevens bekend gemaakt via de 
online kanalen van NINO en EOL (websites en 
social media).
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Jurering en procedure 
De jury van de Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker 
bestaat uit vijf personen, waaronder één voorzitter. 
De jury kiest uit zijn midden de voorzitter. De 
verdeling van leden in de jury is als volgt: twee 
leden vanuit EOL, twee leden vanuit het NINO, 
één lid vanuit Cuijpers-Opdenakker. Stemming 
geschiedt volgens meerderheid van stemmen. De 
secretaris van het NINO-Onderzoekscentrum 
fungeert als secretaris van de jury en woont de 
juryvergaderingen bij als lid zonder stemrecht. 

De jury beoordeelt inzendingen op 
wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit. 

De beraadslagingen van de jury zijn vertrouwelijk. 

De jury stelt een schriftelijk rapport op waarin 
de keuze van de winnaar wordt gemotiveerd. Dit 
juryrapport wordt gebruikt bij de uitreiking. 

De jurybeoordeling vindt plaats in twee ronden. 
Tijdens de eerste ronde (eind maart) bepaalt de 
jury welke artikelen worden genomineerd voor de 
prijs, en in de tweede ronde (eind april) kiest zij 
de winnaar. 

Indien de inzendingen naar het oordeel van de jury 
van onvoldoende kwaliteit zijn, kan zij beslissen de 
prijs niet toe te kennen. Verdienstelijke artikelen 
kunnen dan wel een eervolle vermelding krijgen. 

De jury heeft het recht om bij de beoordeling van 
de ingezonden artikelen het advies van externe 
deskundigen in te winnen. Daarbij nemen zij 
vertrouwelijkheid in acht. 

De jury hoeft geen verantwoording af te leggen 
aan het NINO-Onderzoekscentrum, maar dient 
zich wel aan het reglement te houden. 

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

Door het inzenden van hun artikel om mee 
te dingen naar de prijs, verklaren deelnemers 
akkoord te gaan met: 

• het feit dat ingezonden wetenschappelijke 
artikelen worden ingezien en gelezen 
door medewerkers van het NINO-
Onderzoekscentrum en door huidige en 
(mogelijk) toekomstige juryleden;

• verwerking van gegevens ten behoeve van 
ondersteuning van de selectieprocedure;

• de mogelijkheid dat ingezonden wetenschap-
pelijke artikelen worden bewaard tot maximaal 
drie jaar na de uitreiking van de prijs. 

Voor verdere vragen met betrekking tot hoe wij 
gegevens bewaren of verwerken kan men contact 
opnemen met de secretaris van het NINO-
Onderzoekscentrum.

Overige bepalingen 
Voorafgaand aan en na afloop van de bepaling van 
de winnaar zal het NINO-Onderzoekscentrum via 
zijn eigen kanalen, onder andere de eigen website, 
aandacht besteden aan de genomineerden en de 
winnaar van de prijs, en hiervoor verwijzen naar 
het wetenschappelijke artikel. De samenvatting 
van het winnende wetenschappelijke artikel zal 
worden geplaatst op de website. 

Inzenders vrijwaren het NINO-Onderzoeks-
centrum voor alle aanspraken van derden wegens 
inbreuk van auteursrechten. 

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

Het reglement kan door alle drie de partijen, 
te weten Ex Oriente Lux, het NINO-
Onderzoekscentrum en C.P.M. Cuijpers en R.J.G. 
Opdenakker, in samenspraak worden gewijzigd. 
Cuijpers-Opdenakker hebben vetorecht. De 
prijs wordt in eerste instantie in principe voor 
een periode van 5 jaar verleend, geldend vanaf 
2021. Na het eerste jaar zal de toekenning en de 
procedure worden geëvalueerd.

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten 
The Netherlands Institute for the Near East

Witte Singel 25 / Matthias de Vrieshof 4

Postbus 9515, 2300 RA  Leiden

  www.nino-leiden.nl

 NINOfunding@hum.leidenuniv.nl

The NINO research centre is part of Leiden 
University (Faculty of Humanities, LIAS).


