
Reglement Onderwijs- & Onderzoeksprijs 2012 
 

Onderwijsprijs 
Artikel 1 
1. De Onderwijsprijs is een jaarlijks uit te reiken stimuleringsprijs van € 7.000 met oorkonde. 

De oorkonde wordt door de rector magnificus en de voorzitter van de Vereniging 
Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam ondertekend.  

2. Per jaar wordt er één Onderwijsprijs uitgereikt.  
3. De Onderwijsprijs wordt toegekend aan een lid (geen commissies/groepen) van het 

wetenschappelijk personeel dat door middel van onderwijs of aan onderwijs gerelateerde 
activiteiten een positieve bijdrage heeft geleverd aan het onderwijs van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Kandidaten voor de Onderwijsprijs worden beoordeeld op basis 
van de volgende criteria: 
 de uitstraling naar buiten; 

 de mate waarin de vernieuwende ideeën toepasbaar en nuttig zijn voor andere 
opleidingen; 

 de mate waarin het vakgebied op een vernieuwende wijze aan de student wordt 
gedoceerd; 

 de terreinen waarop de kandidaat excelleert; 
 de kandidaat is bij voorkeur gepromoveerd. 

4. Kandidaten voor de Onderwijsprijs kunnen door opleidingscommissies, faculteits- dan wel 
studieverenigingen worden voorgedragen. Voordrachten vanuit andere gremia zijn 
eveneens toegestaan. Voordrachten worden door de decaan ingediend en zijn gericht 
aan het College van Bestuur. Indien er geen studenten betrokken zijn bij de voordracht 
legt de decaan deze voor aan de studentgeleding van de opleidingscommissie of 
faculteitsraad alvorens deze, voorzien van het advies van de studenten, door te geleiden 
naar het College van Bestuur. De voordracht wordt ingediend bij de ambtelijk secretaris. 

5. De beslissing over de toewijzing van de prijs geschiedt door het College van Bestuur, op 
advies van de jury.  

6. De jury bestaat uit een voorzitter (rector magnificus), twee studenten en twee 
hoogleraren; deze wordt ondersteund door een secretaris (die geen deel uitmaakt van de 
jury). De jury wordt geadviseerd door een onderwijskundige en de voorzitter van de 
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam.  

7. Op de wetenschap van het voornemen om de prijs uit te reiken rust geheimhouding.  
8. De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de Vereniging Trustfonds Erasmus 

Universiteit Rotterdam.  
 

Onderzoeksprijs 
Artikel 2 
1. De Onderzoeksprijs is een jaarlijks uit te reiken stimuleringsprijs van € 7.000 met 

oorkonde. De oorkonde wordt door de rector magnificus en de voorzitter van de 
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam ondertekend.  

2. Per jaar wordt er één Onderzoeksprijs uitgereikt.  
3. De Onderzoeksprijs wordt toegekend aan een veelbelovende gepromoveerde 

onderzoeker van de EUR (geen onderzoeksgroepen), die een uitzonderlijke 
onderzoeksprestatie heeft verricht en die aan het begin (maximaal drie jaar na promotie) 
van een onderzoekloopbaan staat.  

4. Kandidaten voor de Onderzoeksprijs kunnen door de vaste commissies voor de 
wetenschapsbeoefening, onderzoekinstituten en onderzoekscholen aan het College van 
Bestuur worden voorgedragen. De decaan van de betrokken faculteit dient ingelicht te 
worden over de voordracht. De voordracht wordt ingediend bij de ambtelijk secretaris. 

5. De beslissing over de toewijzing van de prijs geschiedt door het College van Bestuur, op 
advies van de jury.  

6. De jury bestaat uit een voorzitter (rector magnificus) en twee hoogleraren; deze wordt 
ondersteund door een secretaris (die geen deel uitmaakt van de jury). De jury wordt 
geadviseerd door de voorzitter van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit 
Rotterdam.  

7. Op de wetenschap van het voornemen om de prijs uit te reiken rust geheimhouding.  
8. De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de Vereniging Trustfonds Erasmus 

Universiteit Rotterdam. 


