
Reglement Dissertatieprijs FC Gender&wetenschap 

Artikel 1  
Doelstelling 
Uitreiking van een tweejaarlijkse Dissertatieprijs FC Gender&wetenschap, voor een 
promotieonderzoek met een focus op gender en een bijbehorend disseminatieplan. De prijs staat 
open voor proefschriften uit alle disciplines verdedigd aan een van de Nederlandse universiteiten.  
 
Artikel 2  
Organisatie 
De dissertatieprijs gaat uit van de Stichting Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap die in 
november 2021 werd opgericht, met als doelstelling: 

‘Het bevorderen en verspreiden van feministische kennis, met een accent op historische 
kennis en kritische reflectie op cultuur en wetenschap, vanuit een intersectioneel / inclusief 
perspectief.’  

De organisatie van de prijs is in handen van de Netherlands Research School of Gender Studies (NOG) 
in samenwerking met de Stichting, die ten behoeve van de werkzaamheden een Commissie 
Dissertatieprijs FC Gender&wetenschap vormen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitreiking van 
de Dissertatieprijs FC Gender&wetenschap ligt bij het bestuur van de Stichting, die zich laat adviseren 
door haar adviesraad. 
 
Artikel 3 
Voorwaarden voor deelname en beoordeling 

1. In aanmerking komen dissertaties die tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2022 zijn verdedigd aan een 

Nederlandse universiteit.  

2. In het onderzoek staat gender als sociale en symbolische categorie van analyse centraal.   

3. De dissertatie is geschreven in het Nederlands of Engels. Bij uitzondering kunnen dissertaties 

in het Duits of Frans worden ingestuurd, met een onderbouwd verzoek voor overweging aan 

de Commissie Dissertatieprijs FC Gender&wetenschap.  

4. Behalve de dissertatie behoort een disseminatieplan te worden ingezonden (zie art. 4.2). 

 

Artikel 4 
Beoordelingscriteria 

1. Het onderzoek levert een originele en/of vernieuwende bijdrage aan het academische 

gender-onderzoek in Nederland.  

2. De haalbaarheid en potentiële impact van het onderzoek, uitgewerkt in een disseminatieplan 

voor een concreet benoemd publiek, in een voor dat publiek geschikte vorm, voorzien van 

een planning en begroting (maximaal 800 woorden).  

Artikel 5 
Jury 

1. De jury wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Feministisch Cultuurfonds 
Gender&wetenschap, op geleide van een voordracht door de Adviesraad van de Stichting. 

2. De jury bestaat uit maximaal vijf gepromoveerde experts in genderstudies, zoveel mogelijk 
verdeeld over de disciplines, van wie minimaal drie hoogleraren. De jury kan desgewenst 
advies inwinnen van specialisten in vakgebieden buiten hun eigen expertise.  

3. Aan de jury worden alle inzendingen ter beoordeling voorgelegd. Uit de inzendingen wordt 
onder verantwoordelijkheid van de jury een voorselectie van genomineerden gemaakt.  



4. De beraadslagingen van de jury zijn geheim.  
5. De jury heeft de taak de dissertaties te beoordelen en een gemotiveerde schriftelijke 

voordracht voor toekenning van de prijs te doen aan het bestuur van de Stichting FC 
Gender&wetenschap. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de 
stemmen beslist het bestuur van Stichting Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap. 

6. De leden van de jury zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, 
lidmaatschappen en subsidies (KNAW).1  

7. De jury heeft het recht om bij een onvoldoende aantal inzendingen en/of onvoldoende 
niveau van de inzendingen de Dissertatieprijs FC Gender&wetenschap niet uit te reiken. 

 
 
Artikel 6 
Inzending 

1. Inzendingen kunnen worden gedaan door promotoren en anderen, incluis de onderzoekers 

zelf.  

2. Inzenders sturen een PDF en 1 fysiek exemplaar van de dissertatie, voorzien van:  

a. Eén aanbevelingsbrief (max. 1000 woorden), waarbij naam, functie en relatie tot de 

auteur van de dissertatie duidelijk worden vermeld.  

b. Een disseminatieplan (max. 800 woorden), waarin het beoogde publiek concreet 

wordt benoemd, een voor dat publiek geschikte vorm wordt verantwoord, voorzien 

van een planning en begroting.  

De inzendingen worden gestuurd naar: Bureau Netherlands Research School of Gender 

Studies (NOG), Muntstraat 2A, 3512 EV Utrecht, e-mail: nog@uu.nl  

3. Ontvangst van de inzending wordt bevestigd aan de inzender. 

4. Ingezonden dissertaties en toebehoren worden niet geretourneerd.  

Artikel 7 
Prijs 

1. De Dissertatieprijs FC Gender&wetenschap bestaat uit een bedrag van € 5000 waarvan ten 

minste de helft moet worden besteed aan een disseminatieplan voor het onderzoek: een 

blog, een seminar, training, congres, tentoonstelling etc. 

2. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt tijdens een officiële uitreikingceremonie.  

3. De jury kan eervolle vermeldingen toekennen. 

4. De jury kan een gedeelde prijs uitreiken. 

5. Als de jury unaniem van mening is dat geen van de ingezonden dissertaties over voldoende 

kwaliteit beschikt, kan de jury besluiten geen Dissertatieprijs FC Gender&wetenschap uit te 

reiken. 

 

Artikel 8 

Prijsuitreiking 

 
1 https://www.knaw.nl/reglementen-fondsen-en-prijzen/gedragscode-belangenverstrengeling-prijzen-

lidmaatschappen-en 



De jury publiceert uiterlijk één maand voor de prijsuitreiking een short list met drie 

kandidaten. De winnende dissertatie wordt tijdens de uitreikingsceremonie bekend gemaakt.  

 

Artikel 9 
Slotbepalingen 

1. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud 
daarvan in te stemmen. 

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Dissertatieprijs FC 
Gender&wetenschap, gehoord hebbende de jury en het bestuur van de Stichting 
Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap.  

3. De inzending van de dissertatie houdt geen overdracht van auteursrecht en/of enige met het 
auteursrecht samenhangende bevoegdheid in. 

4. Het bestuur van de Stichting Feministisch Cultuurfonds Gender& Wetenschap behoudt zich 
het recht voor om dit reglement te wijzigen. 
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