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Scriptieprijs Groninger Geschiedenis 2018 – reglement 
 

 

De Groninger Archieven en Centrum voor de Groninger Taal en Cultuur organiseren voor 

de derde keer de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis. We willen onderzoek naar de 

Groninger Geschiedenis, waarbij archiefbronnen gebruikt worden, stimuleren. Hiermee 

besteden we extra aandacht aan jonge onderzoekers en hun onderzoeksresultaten. 

Deelname staat open voor iedereen die een bachelor- of masterscriptie met een 

voldoende heeft afgerond aan een instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs in 

Nederland. 

 

 
Gezelschap bij afstuderen, trap Academiegebouw, 1947-1950.  
Fotograaf onbekend, Groninger Archieven (2437_3790) 

 

Deelnemers zijn op de hoogte van en  

gaan automatisch akkoord met dit reglement 

 

Scriptie-eisen 

 De scriptie heeft betrekking op een onderwerp uit de geschiedenis van stad en/of 

provincie Groningen. 

 De scriptie is (mede) gebaseerd op eigen onderzoek in archiefbronnen. 

 De bachelor- of masterscriptie is afgerond en goedgekeurd tussen 1 september 

2016 en 1 september 2018. 

 

Inschrijving 

 Deelnemers brengen instanties die aan de scriptie hebben meegewerkt op de 

hoogte van deelname aan de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis. 
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 Deelnemers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van hun 

scriptie en verklaren dat geen rechten van derden geschaad worden door 

publicatie. In dit verband wijzen wij met nadruk op de regels rond verwerking van 

persoonsgegevens en publicatie van beeldmateriaal. Genomineerden kan worden 

gevraagd de scriptie aan te passen. 

 De volgende onderdelen worden compleet en digitaal ingeleverd:  

1. inschrijfformulier (via www.groningerarchieven.nl)  

2. de scriptie (in pdf) 

3. kopie bewijs van goedkeuring door de scriptiebegeleider  

4. samenvatting van een half A4 

5. rechtenvrij te gebruiken afbeelding uit de scriptie  

6. portretfoto van de deelnemer 

7. beknopt CV  

De bestanden 2 tot en met 7 worden via wetransfer.com verstuurd naar: 

j.van.keulen@groningerarchieven.nl 

 Inzending kan tot en met zondag 16 september 2018. 

 Deelnemers ontvangen een bevestigingsmail. 

 Op vrijdag 5 oktober worden de genomineerden bekend gemaakt.  

 

Bij nominatie 

 De scripties van genomineerden en de hierboven onder 4 tot en met 6 genoemde 

bestanden worden op de website van de Groninger Archieven gepubliceerd.  

 Op de Dag van de Groninger Geschiedenis – zaterdag 13 oktober 2018 – 

presenteren de genomineerden hun scriptie (ca. 10 minuten – op twee 

verschillende momenten) en vindt de uitreiking van de juryprijs en de 

publieksprijs plaats.  

 Genomineerden kunnen gevraagd worden mee te werken aan publiciteit in het 

kader van de Dag van de Groninger Geschiedenis en over de scriptieprijs.  

 

Jurering 

 De leden van de jury worden benoemd door de Groninger Archieven. 

 De jury kan contact opnemen met de scriptiebegeleider of een externe 

deskundige. 

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

weinig aanmeldingen de prijs niet uit te reiken. 

 De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:  

1. Leesbaarheid: de mate waarin het verslag zonder veel voorkennis gelezen 

kan worden.  

2. Verantwoord, origineel en aansprekend gebruik van archiefbronnen. 

3. Aantrekkelijkheid van benadering en/ of uitwerking van het onderwerp voor 

een breder publiek.  

4. Bijdrage aan de kennis van de Groninger Geschiedenis.  

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld. 

 

Prijzen 

 De jury kent de scriptieprijs toe op basis van de ingezonden stukken en eventuele 

ingewonnen inlichtingen. De winnaar ontvangt € 400,- (vierhonderd euro). 

 Het publiek dat aanwezig is bij de presentaties op de Dag van de Groninger 

Geschiedenis kan een stem uitbrengen voor de publieksprijs. De winnaar ontvangt 

€ 100,- (éénhonderd euro). 

 

Tot slot 

Wanneer er onverhoopt twijfel bestaat omtrent het reglement of wanneer een situatie 

ontstaat die niet voorzien is, beslist de jury. 
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