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Reglement Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2023 
 

Doelstelling 

De Leidse Universitaire Scriptieprijzen zijn mogelijk gemaakt door de Minerva-reünisten van de jaren 

1957, 1961 en 1965, die het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965 hebben opgericht met 

als doelstelling een aantal jaren achtereen een prijs uit te reiken voor de drie beste scripties van 

masterstudenten van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden. Het fonds is ondergebracht bij 

het LUF. Voor de winnaars van de eerste, tweede en derde prijs is een geldbedrag beschikbaar van 

respectievelijk € 3.000, € 2.000 en € 1.000. De auteurs van de andere scripties ontvangen een bedrag 

van € 250.  

 

Bepalingen 

De volgende bepalingen gelden voor voordrachten voor de scriptieprijzen: 

▪ In aanmerking komen scripties of daarmee vergelijkbare werkstukken waarmee een 

masteropleiding aan de Universiteit Leiden wordt afgesloten; 

▪ De voorgedragen scripties dienen als afstudeerscriptie geschreven te zijn en bij voorkeur met 

een 9 (negen) of hoger beoordeeld te zijn; 

▪ Alleen scripties uit het academische jaar voorafgaand aan de dies voor alumni tijdens welke 

de prijs wordt uitgereikt, komen in aanmerking; 

▪ De zeven faculteiten kunnen ieder één scriptie voordragen; 

▪ Elk faculteitsbestuur kan tot uiterlijk 12 december 2022 per email één scriptie voordragen bij 

de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF (cwb@luf.leidenuniv.nl); 

▪ De voorgedragen scriptie dient vergezeld te gaan van: 

- een samenvatting in het Nederlands van maximaal één A4 in voor niet-vakgenoten 

begrijpelijke taal; 

- een motivatiebrief van de student waarom hij/zij voor het onderwerp van zijn/haar 

scriptie heeft gekozen; 

- het cv van de betrokkene; 

- een aanbevelingsbrief vanuit het faculteitsbestuur, waarin wordt gemotiveerd waarom 

de genomineerde scriptie wordt voorgedragen; 

- indien van toepassing een aanbevelingsbrief vanuit de opleidings- of onderwijscommissie 

van de faculteit, met daarbij feitelijke informatie zoals het gegeven cijfer; 

▪ De voorgedragen scripties worden door het LUF aan de leden van de Commissie 

Wetenschappelijke Bestedingen en de adviseurs van het jaar 1965 ter beoordeling 

voorgelegd. 

 

Selectieprocedure 

De beoordelingscommissie, bestaande uit de leden van de CWB en de twee jaaradviseurs vanuit de 

Minerva-reünisten, maakt een keuze op basis van de volgende criteria: 

• Goede stijl en leesbaarheid: de scripties moeten plezierig lezen en toegankelijk zijn; 
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• Een heldere vraagstelling en een duidelijk gestructureerd betoog, uitmondend in een 

overtuigende conclusie; 

• Een originele vraagstelling, dan wel een tegendraadse hypothese, een bijzondere 

onderzoeksmethode en/of lastig bronnenonderzoek. 

 

Elk lid van de beoordelingscommissie geeft elke scriptie – voor de CWB-leden met uitzondering van 

de scriptie uit de eigen faculteit – een score in volgorde van voorkeur. Op basis van die volgorde 

bepaalt de beoordelingscommissie tijdens een vergadering van de Commissie Wetenschappelijke 

Bestedingen aan welke drie scripties de eerste, de tweede en de derde prijs wordt toegekend. 

 

Prijsuitreiking 

Tijdens de jaarlijkse dies voor alumni in februari wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de 

Leidse Universitaire Scriptieprijzen en worden de prijzen uitgereikt in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van de reünisten 1957, 1961 en 1965.  

 

Minerva-reünisten 

Het bestuur van het Fonds Minerva Reünisten Jaren 1957/1961/1965 bestaat uit de volgende leden: 

- Mr. H.W. Nagtglas Versteeg, voorzitter 

- Mr. W.E. Merens 

- Jhr. drs. R.W.F. van Tets 

- Prof. dr. J.J.M. van Dijk, adviseur, adviseur/scriptiebeoordelaar 

- Prof. dr. J.J.M. van Roosmalen, adviseur/scriptiebeoordelaar 

 

 

Leiden, oktober 2022 


