
Reglement SER-Scriptieprijs 2018 

 

De procedure 

 Je stuurt ons een samenvatting van je scriptie, met het volledig ingevulde 

inschrijfformulier. 

 De samenvatting van maximaal 4 A-4 tjes moet in het Nederlands of Engels zijn 

geschreven en de volgende onderwerpen behandelen: aanleiding voor je onderzoek, 

vraagstelling, onderzoeksmethode en belangrijkste conclusies. 

 De samenvatting en het inschrijfformulier moeten vóór 1 maart 2018 bij de SER in 

bezit zijn. 

 De SER beoordeelt de samenvattingen en als die beoordeling voor jou gunstig uitvalt, 

vragen we je de volledige scriptie op te sturen, met je curriculum vitae. 

 De jury beoordeelt vervolgens de ingestuurde scripties en wijst drie genomineerden 

aan. De namen van de genomineerden worden in een persbericht bekend gemaakt. 

 Controle op plagiaat maakt onderdeel uit van de beoordelingsprocedure. 

 Tijdens een raadsvergadering van de SER in het voorjaar van 2018 maakt de jury de 

winnaar bekend. 

 

De prijzen 

 De winnaar ontvangt een bedrag van € 2000 (tweeduizend euro). Hij of zij mag 

bovendien de SER toespreken tijdens de openbare raadsvergadering én een dagje 

meelopen met de SER-voorzitter. 

 De overige genomineerden ontvangen een bedrag van € 500 (vijfhonderd euro). 

 De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de raadsvergadering waarin de winnaar bekend 

wordt gemaakt (voorjaar 2018). 

 

De spelregels 

 Je hebt tussen 1 februari 2016 en 1 maart 2018 een masterscriptie geschreven in het 

kader van een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit. 

 Je scriptie gaat over een sociaaleconomisch onderwerp of heeft betrekking op één van 

de andere werkterreinen van de SER (zie website). 

 Je scriptie is met een voldoende beoordeeld. 

 Je vult het inschrijfformulier volledig in en stuurt dit op met een samenvatting van je 

scriptie via het digitale inschrijfformulier op www.ser.nl. Dat moet vóór 1 maart 2018 

gebeuren. Je krijgt een bewijs van ontvangst. 

 Je samenvatting is in het Nederlands of in het Engels geschreven en telt maximaal vier 

bladzijden A-4 formaat. 

 Als je samenvatting door de eerste selectie is, vragen wij je om je scriptie digitaal 

naar de SER te sturen, tezamen met je curriculum vitae. Ook hiervan krijg je een 

bewijs van ontvangst.  

Geselecteerden moeten op verzoek een officieel bewijs kunnen overleggen dat hun 

scriptie met een voldoende is beoordeeld. 

 Als je scriptie wordt genomineerd, stem je ermee in dat de SER je scriptie voor 

publicitaire doeleinden gebruikt. 

 Je vrijwaart de SER van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op 

auteursrechten. 

 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 (Oud-)medewerkers en (oud-)stagiaires van het SER-secretariaat en van organisaties 

die zitting hebben in de raad zijn uitgesloten van deelname. 

 Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en hiermee akkoord 

te gaan. 

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

 

  



De beoordeling 

 De jury beoordeelt je scriptie op enkele kwalitatieve aspecten, zoals: originaliteit, 

beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid. 

 

De jury 

De jury bestaat uit: 

 Mariëtte Hamer (voorzitter SER) 

 Han Busker (voorzitter FNV en vicevoorzitter SER) 

 Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW en vicevoorzitter SER) 

De voorzitter van de SER is ook de voorzitter van de jury. 

 De jury beoordeelt de scripties die aan de gestelde eisen voldoen en kiest de 

uiteindelijke prijswinnaar. 

 De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten om 

geen genomineerden en geen prijswinnaar aan te wijzen. 

 

 


