
!  ! !!
Reglement SportsInjuryLab Scriptieprijs !!

1. Voorwaarden van deelname  !
1. Deelname staat open voor studenten en promovendi aan een officiële Hbo-instelling of Universiteit 

in Nederland of Belgie die tussen 1 juli 2018 en 1 december 2019 een scriptie hebben geschreven 
over innovatieve ontwikkelingen in de sport, onderzoek, technologie, bewegen & gezondheid in de 
meest ruime zin. !

1.2 De ingezonden scriptie dient als afstudeerscriptie te zijn geschreven en als voldoende te zijn beoordeeld. Het 
volledig hebben afgerond van de opleiding is geen voorwaarde voor deelname.  !
1.3 Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn dit reglement en gaan hiermee onvoorwaardelijk akkoord.  !
1.4 Bloed- en aanverwanten van de juryleden en medewerkers van SportsInjuryLab zijn uitgesloten van 
deelname.  !
2. Beoordelingscriteria  !
2.1 Inzendingen worden beoordeeld op een aantal kwalitatieve aspecten, zoals: mate van innovatieve 
ontwikkeling(en), originaliteit, levensvatbaarheid, houdbaarheid, samenhang en structuur.  !
2.2 Inzendingen hebben betrekking op innovatieve (inclusief technologische) ontwikkeling(en) en/of nieuwe 
zienswijze(n) op het snijvlak van sport, bewegen en (het voorkomen en/of behandelen van) sportblessures en/of 
blessuregevoeligheid). Hoewel niet noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de SIL-Scriptieprijs, worden 
specifieke invalshoeken die gerekend kunnen worden tot het onderzoeksdomein en de werkmethodiek van 
SportsInjuryLab wel op prijs gesteld.  !
2.3 Het juryrapport betreffende de prijswinnaars wordt ter gelegenheid van de prijsuitreiking openbaar gemaakt.  !
2.4 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  !
3. Rechten  !
3.1 Inzending van de samenvatting en scriptie betreft niet de overdracht van auteursrecht en/of enige met het 
auteursrecht samenhangende bevoegdheid, met uitzondering van het in artikel 3.2 bepaalde.  !
3.2 SportsInjuryLab verwerft wel het recht de toegezonden samenvattingen en scripties in te zetten voor 
publicaties met vermelding van de bron. De inzender vrijwaart SportsInjuryLab van alle aanspraken van derden 
wegens inbreuk op auteursrechten.  !
3.3 Ingezonden samenvattingen en scripties worden niet geretourneerd.  !!
4.  Inzending samenvatting en scriptie  !
4.1 De inzending is in het Nederlands of in het Engels geschreven.  !
4.2 De samenvatting wordt digitaal of op papier ingestuurd, samen met een compleet ingevuld en ondertekend 
inschrijfformulier.  !
4.3 Na ontvangst van de inzending krijgt de inzender een bevestiging toegestuurd.  !
4.4 Uiterlijk 10 december 2019 moet de samenvatting met het compleet ingevuld inschrijfformulier in bezit zijn 
van SportsInjuryLab.  !
4.5 Indien de inzending (samenvatting) wordt geselecteerd, wordt om toezending van de scriptie verzocht. De 
scriptie wordt dan zowel op papier als digitaal aangeleverd met een door een bevoegde examinator ondertekend 
bewijs van het cijfer waarmee de scriptie is beoordeeld of een kopie van de cijferlijst waarop het cijfer voor de 
scriptie is vermeld.  !



4.6 Voor of uiterlijk op 12 januari 2020 moet de scriptie (hardcopy en digitaal) met het bewijs van acceptatie 
vanuit de opleidingsinstelling in bezit van SportsInjuryLab zijn.  !
4.7 Scripties zonder bewijs van acceptatie vanuit de opleidingsinstelling worden niet in behandeling genomen.  !
4.8 Na de beoordeling door de jury wordt de einduitslag bekend gemaakt.  !!
5. Jury  !
5.1 Een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van SportsInjuryLab, Universiteit van Gent (B), 
Physical Rehabilitation and Sports Medicine en Vrije Universiteit Amsterdam en vanuit de opleidingsinstellingen, 
verricht de eerste selectie.  !
5.2 De jury beoordeelt de geselecteerde scripties en bepaalt de prijswinnaars.  !
5.3 De jury heeft het recht om bij onvoldoend niveau van de inzendingen te besluiten om geen prijs uit te 
reiken.  !!
6. Prijs en prijsuitreiking  !
6.1 De winnaar van de scriptieprijs wordt gekozen uit maximaal drie genomineerden en ontvangt een bedrag van 
€ 1000.--.  !
6.2 De genomineerde die op de 2e plaats eindigt, ontvangt een bedrag van € 650.-- en de genomineerde die op 
de derde plaats eindigt € 450,-.  !
6.3 De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een masterclass, workshop of seminar dat in het kader van de 
scriptieprijs door SportsInjuryLab wordt georganiseerd. Dit is altijd in de maand mei.  !
6.4 De meest aansprekende scripties worden opgenomen in een door SportsInjuryLab opgezette publicatie over 
innovaties op de gebieden zoals genoemd in 2.2.   !!
7. Slotbepaling  !
7.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.  !
7.2 De jury van de scriptieprijs bestaat uit personen die vanuit verschillende maatschappelijke achtergronden, 
betrokken zijn bij de innovatieve ontwikkelingen op de onderzoeksterreinen van SportsInjuryLab.  !
7.3 De jury bepaalt wie van de drie genomineerde kandidaten zich winnaar van de scriptieprijs mag noemen.  !!!!
  !!!! !!!!!!!


