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Jan Kluyver-prijs 
Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) 

Instelling 
De Jan Kluyver-prijs is in 2010 ingesteld door de onderwijscommissie (OWC) van de 
Onderzoekschool Subatomaire Fysica (OSAF). De prijs wordt jaarlijks toegekend voor de  
beste Engelstalige samenvatting van een Nikhef proefschrift.  

Achtergrond 
Zonder de inzet van Jan Kluyver zou de Nikhef samenwerkingsovereenkomst in 1975 nooit tot stand 
gekomen zijn. Omdat de belangrijkste output van Nikhef ongetwijfeld de excellent opgeleide zojuist 
gepromoveerde fysici zijn die de toekomst van Nikhef’s onderzoeksveld mede zullen bepalen, draagt 
deze prijs de naam van Jan Kluyver. 

Prijs 
De Jan Kluyver-prijs bestaat uit eeuwige roem en een vrij te besteden geldbedrag van € 2.500,--.  

Kandidaten 
In aanmerking voor de Jan Kluyverprijs komen de auteurs van aan Nikhef relateerde proefschriften 
die zijn verdedigd tussen 1 december van het jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking en 1 december 
van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.  
Het criterium voor ‘aan Nikhef gerelateerd’ is dat het proefschrift in het Nikhef jaarverslag wordt 
vermeld als Nikhef proefschrift. Er is geen expliciete voordracht vereist. 

Jury 
De jury bestaat uit voormalige directeuren van het Nikhef. De zittende directeur is ex officio lid van 
de jury. Het hoofd P&O van Nikhef is secretaris. De jury kiest uit haar midden een voorzitter. 

Beoordeling 
Bij de beoordeling door de jury wordt gelet op de volgende aspecten van de Engelstalige 
samenvatting: 

1. De samenvatting moet een aantrekkelijke beschrijving geven van de wetenschappelijke 
context en het baanbrekende karakter van het onderzoek dat in het proefschrift wordt 
gepresenteerd 

2. De samenvatting moet gericht zijn op ('reach out to') een geïnteresseerd maar niet 
noodzakelijkerwijs deskundig publiek. 

3. De samenvatting moet een beschrijving geven van de resultaten van het in het proefschrift 
gepresenteerde werk en moet de nadruk leggen op de nieuwheid van de resultaten. Het doel 
moet zijn om de vooruitgang die is geboekt aan een breder publiek over te brengen, maar de 
auteur kan ook in gedachten houden dat meer deskundige lezers de kwaliteit en de 
nieuwheid van de wetenschappelijke vooruitgang die in het proefschrift wordt gerapporteerd, 
moeten kunnen beoordelen aan de hand van het lezen van de samenvatting. 

4. De stijl van de samenvatting, waarbij een vlotte schrijfstijl en verlevendiging met illustraties 
mee kunnen wegen; 

 
Bij belangenverstrengeling zal het (zullen de) desbetreffende jurylid(leden) zich waar nodig 
onthouden van stemming.  
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Tijdschema 
De naam van de prijswinnaar wordt ieder jaar tijdens de wetenschappelijke jaarvergadering in 
december bekendgemaakt door de juryvoorzitter en/of de directeur van het Nikhef en zal vermeld 
worden in het Nikhef jaarverslag. De details van de uitreik ceremonie zullen jaarlijks bepaald 
worden. 

Contactpersoon 
Pieter van Braam van Vloten, hoofd P&O Nikhef,  +31.6.46812222 / pietervbvv@nikhef.nl   
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