
 

 

Reglement Minerva-Prijs 
van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

 
Doel van de prijs 
De Minerva-Prijs is ingesteld door het Uitvoerend Bestuur van de Stichting voor Fundamen-
teel Onderzoek der Materie (FOM) met als doel de aandacht te vestigen op het onderzoek van 
vrouwelijke fysici. De prijs wordt uitgereikt aan de vrouw met de beste natuurkundige publi-
catie. De Minerva-Prijs is een eerbetoon en de laureaat is een inspirerend voorbeeld voor 
andere vrouwen. 
 
De prijs 
De prijs bestaat uit een beeld, alsmede een bedrag van € 5.000 vrij te besteden door de laureaat. 
De Minerva-Prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt.  
 
Kandidatuur 
De doelgroep voor de Minerva-Prijs bestaat uit Nederlandse vrouwen (werkzaam in binnen- 
of buitenland) of buitenlandse vrouwen, die een artikel hebben gepubliceerd over onderzoek 
dat deze vrouw in Nederland heeft uitgevoerd. Alleen vrouwen die niet eerder de Minerva-
Prijs ontvingen komen in aanmerking. Geschikte kandidaten hebben in grote mate bijdragen 
geleverd aan de publicatie. Alleen artikelen van uitstekende kwaliteit, die sinds de vorige 
deadline voorafgaand aan de sluitingsdatum voor kandidaatstelling gepubliceerd zijn in een 
gerefereerd tijdschrift en een fysisch onderwerp behandelen, komen voor de Minerva-Prijs in 
aanmerking. Kandidaten kunnen door eenieder schriftelijk worden voorgedragen bij de 
directeur van FOM. Dit kan worden gedaan door een beargumenteerd beeld te geven van de 
verdienste van de kandidaat aan de betreffende publicatie; zeker indien de publicatie meer 
dan één auteur betreft. Tevens kan er in de argumentatie aandacht worden besteed aan de 
beoordelingscriteria. De voordracht dient aangevuld te zijn met acht exemplaren van de 
betreffende publicatie. De documenten kunnen naar het FOM-bureau worden gestuurd 
(Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht, t.a.v. Anouk de Hoogh). De kandidatenlijst zal niet openbaar 
worden gemaakt. 
 
Beoordelingscriteria 
Bij het selecteren van de winnaar zullen de volgende criteria worden gehanteerd:  
- de nieuwe inzichten die in het artikel worden gepresenteerd; 
- de gehanteerde onderzoekmethode; 
- de wijze van presentatie van het onderzoek in het artikel. 
 
Selectieprocedure 
Selectiecommissie 
De selectiecommissie is de FOm/v-commissie die bestaat uit circa zes deskundigen uit de 
wetenschap. Deze commissie heeft tot taak om op basis van de beoordelingscriteria te komen 
tot een advies aan het Uitvoerend Bestuur van FOM over de toekenning van de prijs. 
 

Toekenning  
Het Uitvoerend Bestuur van FOM 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 van het oneven jaar.  
- De winnaar wordt in oktober bekend gemaakt. 
- De prijs wordt in januari uitgereikt op Physics@Veldhoven. 
 
Contactpersoon FOM 
Anouk de Hoogh, a.dehoogh@nwo.nl, (030) 600 12 17, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. 
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