
 

Reglement  NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk  Prijs 
 
Doel van de prijs 
De NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs levert een bijdrage aan het verwezenlijken van 
de cultuuromslag binnen de natuurkunde gemeenschap naar een zwaarder accent op valorisatie. 
NWO wil met de prijs meer aandacht voor kennisbenutting in proefschriften stimuleren. 
Natuurkundige promovendi worden hiermee expliciet uitgedaagd in hun proefschrift een 
hoofdstuk op te nemen waarin zij aangeven waar en hoe de opgedane kennis toegepast zou 
kunnen worden. 
 
De prijs 
De auteur van het meest tot de verbeelding sprekende valorisatiehoofdstuk wint een bedrag van 
€ 5.000 dat vrij te besteden is. De NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt.  
 
Kandidatuur 
Kandidaten zijn oio's of aio's en zijn gepromoveerd op een fysisch onderzoek bij een Nederlandse 
universiteit. Werkgroepleiders, promotors of instituutsdirecteuren mogen per indienronde één 
kandidaat voordragen die in het voorafgaande jaar (1 april - 31 maart) gepromoveerd is. Hiertoe 
moet hij/zij een voordrachtsformulier invullen en opsturen (het adres staat onderaan het regle-
ment), ter attentie van Jeroen van Houwelingen, met als bijlage vijf proefschriften.  
 
Beoordelingscriteria 
Bij het selecteren van de winnaar zullen de volgende criteria worden gehanteerd:  
- het realiteitsgehalte van de mogelijkheden voor kennisbenutting die door de promovendus zijn 

aangedragen; 
- de creativiteit bij het beschrijven van de mogelijkheden voor valorisatie; 
- de mate waarin de promovendus zich tijdens zijn/haar onderzoek heeft ingezet voor 

valorisatie. 
 
Selectieprocedure 
Selectiecommissie 
De selectiecommissie wordt vastgesteld door het bestuur van het ENW-domein van NWO. Deze 
commissie heeft tot taak om op basis van de beoordelingscriteria te komen tot een advies aan het 
bestuur van het ENW-domein van NWO over de toekenning van de prijs. Om de selectie te maken 
is het mogelijk dat de selectiecommissie aanvullende informatie van de kandidaten opgevraagd. 
 
Toekenning  
Het bestuur van het ENW-domein van NWO beslist over toekenning van de prijs op basis van het 
advies van de selectiecommissie. De selectieprocedure is vertrouwelijk en over de uitslag van de 
selectie wordt niet gecorrespondeerd. 
 
Tijdschema 
- De deadline voor aanmelding is 1 april.  
- De winnaar wordt in het najaar bekend gemaakt. 
- De prijs wordt in januari uitgereikt op Physics@Veldhoven. 
 
Contactpersoon  
Dr. J.A.W. van Houwelingen, (030) 600 12 17  
tot 1 januari 2017: jeroen.van.houwelingen@fom.nl  
vanaf 1 januari 2017: j.vanhouwelingen@nwo.nl 
Documenten en proefschriften kunt u sturen naar: Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. 
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