
 

 

Reglement Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award - Dissertatieprijs  

De Prijs  

1. De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award wordt elk jaar toegekend in twee 
categorieën: de beste masterscriptie en de beste dissertatie op het gebied van victimologie en 

slachtofferrechten. De uitreiking is een gezamenlijk initiatief van het Nederlandse Ministerie 

van Veiligheid en Justitie en Fonds Slachtofferhulp. 

2. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.750,- toegekend aan de auteur van de beste 

ingezonden masterscriptie en een geldbedrag van € 2.500,- toegekend aan de auteur van de 

beste ingezonden dissertatie. 

3. Deelname wordt gereguleerd door het “Reglement Jan van Dijk Victimology and Victims’ 
Rights Award - Scriptieprijs” en het “Reglement Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights 
Award - Dissertatieprijs”. Beide reglementen zijn te vinden op de internetsite over de Jan van 
Dijk Victimology and Victims’ Rights Award www.janvandijkaward.nl. 

 

Voorwaarden voor deelname  

4. Deelname staat open voor elke doctor die zijn/ haar dissertatie aan een Nederlandse 

universiteit heeft behaald.  

5. Ingezonden dissertaties: 

a. Voldoen aan de algemene regels gesteld voor een dissertatie aan de Nederlandse 

universiteit waar de dissertatie is beoordeeld; 

b. Zijn geschreven in het Nederlands of Engels; 

c. Zijn relevant voor de rechtspositie van of hulpverlening (juridisch, sociaal, psychologisch) 

aan slachtoffers van criminaliteit en ongevallen; 

d. Zijn op 1 december in het jaar van de award niet langer dan 5 jaar geleden beoordeeld (voor 

de 2017 award betekent dit: scripties beoordeeld na 1 december 2012). 

 

Indieningsprocedure  

6. De auteur of de promotor van de dissertatie draagt de stukken voor bij de organisatie van de Jan 

van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award. Dit gebeurt door de stukken toe te sturen naar 
info@janvandijkaward.nl. Een dissertatie kan op elk moment worden ingestuurd. Alleen 

inzendingen die uiterlijk op de eerstkomende 30 mei zijn ingestuurd, komen in aanmerking voor 

de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights award van dat jaar. Eventuele wijzigingen in de 

termijn worden vermeld op de website www.janvandijkaward.nl  

 

7. De volgende stukken dienen te worden ingediend  

a. Dissertatie in PDF, met daarbij vermeld 

- Contactgegevens van de deelnemer; 

- Contactgegevens van de promotor; 

- De onderwijsinstelling waarbinnen de dissertatie is verdedigd. 
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b. Samenvatting van maximaal 1.000 woorden in afzonderlijk PDF document, met daarbij 

vermeld 

- Naam deelnemer; 

- Titel dissertatie; 

- Naam eerste beoordelaar; 

- Vraagstelling onderzoek; 

- Kernbevindingen; 

- Conclusie en aanbevelingen voor de praktijk. 

c. De digitale versie van de dissertatie wordt vergezeld door een officieel document waaruit 

blijkt dat de dissertatie met succes verdedigd is.  

 

Beoordelingsprocedure  

8. De dissertaties worden beoordeeld door een jury bestaande uit: 

a. Peter van der Velden (Hoogleraar Victimologie, Tilburg University) (voorzitter); 

b. Arendo Joustra (Hoofdredacteur Elsevier); 

c. Richard Korver (Strafrechtadvocaat, Richard Korver Advocaten); 

d. Ineke Sybesma (Directeur Fonds Slachtofferhulp); 

e. Carlijn de Roos (Klinisch psycholoog/Psychotherapeut en Coördinator CSG Noord-

Holland). 

9. De eerste selectie wordt gemaakt op basis van de ingediende samenvattingen. 

10. De jury zal bij de beoordeling van de dissertaties rekening houden met de volgende 

selectiecriteria: 

a. Originaliteit; 

b. Bijdrage aan de bevordering van kennis op het gebied van de rechtspositie van of 

hulpverlening (juridisch, sociaal, psychologisch) aan slachtoffers van criminaliteit en 

ongevallen; 

c. Wetenschappelijke kwaliteit. 

11. Bij een nauwe band tussen deelnemer en jurylid onthoudt het betreffende jurylid zich van 

beoordeling en stemming over deze specifieke deelnemer. 

12. De jury maakt via de website en rechtstreeks aan de deelnemers bekend welke 

masterscripties genomineerd zijn voor de prijs. 

13. Tijdens een prijsuitreikingsevenement zal bekend worden gemaakt welke masterscriptie 

wordt bekroond met de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights award van dat jaar. 

14.  Van de genomineerde deelnemers wordt verwacht dat zij aanwezig zijn op het 

prijsuitreikingsevenement en een korte presentatie houden over hun ingediende dissertatie. 

Aanwezigheid en voordracht zijn –behoudens overmacht- voorwaarde om de prijs te kunnen 

winnen. Nadere richtlijnen hieromtrent worden gecommuniceerd bij nominatie. 

 

Rechten van de deelnemers  

15. De auteursrechten van de ingezonden dissertaties blijven in handen van de auteurs. De 

deelnemers verplichten zich evenwel om, na toekenning van de prijs, binnen enkele weken een 



 

 

toegankelijke Nederlandstalige samenvatting van 2-3 pagina’s te vervaardigen van de 
dissertatie, en verlenen de organisatie van de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights 
Award toestemming om een deze tekst met bronvermelding te publiceren (waaronder op 

internet). Nadere afspraken hieromtrent worden met de deelnemers gemaakt op het moment 

van samenstellen van de publicatie. Actuele informatie en belangrijke data worden vermeld 

op de site www.janvandijkaward.nl  

 

Overig  

16. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord 

te gaan.  

17. Correspondentie met betrekking tot de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award 
geschiedt via info@janvandijkaward.nl.  

18. Over de uitslag van nominaties en winnende dissertatie kan niet worden gecorrespondeerd.  

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

 

Laatste wijziging reglement: januari 2017 
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