Juryreglement Willem Nagelprijs
Voorwaarden voor deelname




In aanmerking komen Nederlands- en Engelstalige dissertaties die zijn verschenen aan
een Nederlandse universiteit
Onderwerp/thematiek van de dissertatie is criminologisch van aard
De jury neemt alleen voorgedragen werk in aanmerking

Jury




De jury bestaat uit drie leden en wordt samengesteld door het NVC-bestuur
Het NVC-bestuur vraagt een van de juryleden om op te treden als voorzitter
De drie juryleden variëren in senioriteit, werkgever, thematische kennis en
methodologische voorkeuren

Criteria beoordeling

•
•
•
•


•
•

Kwaliteit van de vragen: Heldere en relevante onderzoeksvragen
Kwaliteit van de methoden: Passende onderzoeksmethoden en goede verantwoording
van de methodologische keuzes
Kwaliteit van de analyses: Heldere en verantwoord uitgevoerde analyse
Kwaliteit van de theoretische discussie: Kritische analyse en argumenten
Kwaliteit van de structuur: Rode draad door het werk heen
Innovatie en originaliteit: Vernieuwende vragen, methodes, analyses, bevindingen of
conclusies
Wetenschappelijke impact: Kennisbijdrage binnen de criminologie
Maatschappelijke impact: Potentie voor maatschappelijke invloed
Leesbaarheid: Academisch schrijven, toegankelijkheid en helderheid

Procedure







Alle juryleden beoordelen individueel en zonder onderling overleg elk de
samenvatting van de ingestuurde werken, aandacht bestedend aan de aspecten in
bovenstaande lijst
Op basis van de samenvatting wordt een shortlist opgesteld
In een tussenronde mag elk der juryleden trachten de andere juryleden te overtuigen
nog werk op de shortlist te zetten, hetgeen dan alleen gebeurt als beide andere
juryleden daarin mee willen gaan
In de volgende ronde worden alle werken uit de shortlist door de juryleden geheel
gelezen en beoordeeld op basis van de bovenstaande criteria
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Over de werken die op de shortlist staan overleggen de juryleden gezamenlijk. Uit dit
overleg komt zo mogelijk unaniem een winnaar naar voren. Zij trachten elkaar, zo
nodig, te overtuigen van de kwaliteiten of mindere punten van elk van de werken op
de shortlist.
Blijven de meningen uiteenlopen, dan geeft elk jurylid individueel punten aan elk der
werken: 2 voor het werk van haar/zijn voorkeur, 1 voor het werk dat in kwaliteit
daarop volgt, geen punten voor elk der andere. De winnaar is het werk met de meeste
punten, gesommeerd over de drie juryleden. Zijn er twee of drie werken met evenveel
punten, dan kan de prijs eventueel ex aequo gedeeld toegekend worden.
De voorzitter van de jury brengt de argumenten voor de toekenning samen in een
juryrapport, waarin wordt vermeld welke werken op de shortlist terecht zijn gekomen,
en waarom de prijs uiteindelijk aan de winnaar is toegevallen.
Over de beraadslagingen van de jury en de individuele meningen van de juryleden
worden geen mededelingen gedaan

Prijzen



De prijs bedraagt een penning en een geldbedrag van 1000 euro.
De prijs wordt door de jury uitgereikt tijdens het NVC-congres of een NVCstudiemiddag
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