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Huibregtsenprijs 
Prijs Stichting De Avond van Wetenschap en Maatschappij  

De informatie in deze factsheet ondersteunt het interne nominatieproces en is onder voorbehoud van 

wijzigingen in externe en interne procedures. Het officiële reglement van de uitreikende organisatie is 

te allen tijde leidend. Voor toelichting en bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon 

bij SAZ, Anna Terra Verhage (a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl) 

 

Externe 
deadline 

15 april 2022  

Interne 
deadline 

8 maart 2022 

Nominator 
Universiteit 
Leiden 

Rector namens het CvB 
(LUMC is zelfstandig 
nominatiegerechtigd) 

Doelgroep Alle domeinen: 1 nominatie in 
domein exact, technisch, 
medisch of natuur-
wetenschappelijk; 1 nominatie 
in domein sociale of 
geesteswetenschappen. 

Leiders van 
onderzoeksprojecten  die 
wetenschappelijk vernieuwend 
zijn en zicht bieden op 
maatschappelijke toepassing. 

Links Externe website 
Reglement 

 

In het kort 
De Avond van Wetenschap en Maatschappij 

beoogt het maatschappelijk belang van 

wetenschap te onderstrepen, onder meer door 

het tonen van aansprekende toepassingen van 

wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. In lijn 

met dit streven wordt de Huibregtenprijs 

uitgereikt door de Stichting De Avond van 

Wetenschap en Maatschappij. 

De winnaar van de Huibregtsenprijs ontvangt een 

sculptuur, € 25.000 voor onderzoek en een 

workshop door het Lorentz Center. 

Daarnaast worden de 4 tot 6 door de jury 

genomineerde onderzoekers en hun projecten 

opgenomen in het programmaboekje en  

 

 

gepresenteerd in een film op De Avond van 

Wetenschap & Maatschappij, wat erkenning en 

brede zichtbaarheid geeft bij het prominente 

gezelschap aanwezigen op De Avond van 

Wetenschap en Maatschappij. 

Ter gelegenheid van Leiden als European City of 

Science 2022, vindt de Avond van Wetenschap en 

Maatschappij dit jaar plaats in de Pieterskerk! 

Wie kan er nomineren? 
Het rector mag twee voordrachten doen:                

 één project op het gebied van de exacte, 

technische, medische of 

natuurwetenschappen; 

 één project op het terrein van de sociale of 

geesteswetenschappen.  

Wanneer een kandidaat verbonden is aan 

meerdere instellingen, is afstemming raadzaam 

over wie de voordracht indient. Zie het reglement 

(p.7-8) voor het overzicht van de 

nominatiegerechtigde onderzoeksinstellingen. 

Het LUMC is zelfstandig nominatiegerechtigd. 

Wie en wat kan er genomineerd worden? 
Onderzoeksleiders van recente 

onderzoeksprojecten die wetenschappelijk 

vernieuwend zijn en overtuigend zicht bieden op 

een maatschappelijke toepassing of getuigen van 

een duidelijke maatschappelijke relevantie.  

De prijs wordt toegekend aan de leider(s) van het 

onderzoeksproject. In recente edities zijn ook 

duo’s gehonoreerd. 

Lees hier over de genomineerden van editie 

2021, onder wie Anne-Laura van Harmelen, en 

hier het overzicht van laureaten ter inspiratie. 

mailto:a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl
https://www.avondwenm.nl/huibregtsenprijs/over-de-prijs
https://www.avondwenm.nl/huibregtsenprijs/reglement
https://www.avondwenm.nl/huibregtsenprijs/reglement
https://www.avondwenm.nl/images/avonden/avond-2021/juryrapport_HP2021.pdf
https://www.avondwenm.nl/images/avonden/avond-2021/juryrapport_HP2021.pdf
https://www.avondwenm.nl/huibregtsenprijs/winnaars-voorgaande-jaren
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Wat zijn de officiële evaluatiecriteria? 

 Hoge kwaliteit; 

 Vernieuwend; 

 Maatschappelijk relevant, deze relevantie is 
door de onderzoeksleider in recente jaren op 
bijzondere wijze uitgedragen of vertaald 
naar de maatschappij; 

 Het onderzoek heeft naar maatstaven van het 
vakgebied tot bijzondere publicaties geleid.  

Wat zijn de aanvullende informele 
evaluatiecriteria? 

 De organisatie ontvangt nadrukkelijk graag 
meer vrouwelijke kandidaten en kandidaten 
uit de sociale en geesteswetenschappen.  

 Hoewel er geen expliciet criterium geldt voor 
het loopbaanniveau van kandidaten, zijn de 
kandidaten op de shortlist doorgaans 
hoogleraar. 

 In zowel 2021 als 2020 is de prijs toegekend 
aan een duo onderzoeksleiders, niettemin 
zijn genomineerden veelal individuen. 

Hoe ziet het interne proces eruit? 
Vanwege het maximum van 2 voordrachten, 
vindt een interne kandidaatselectie door de 
rector plaats. Het interne proces in ronde 2022 
ziet er als volgt uit: 

 3 februari: uitvraag interne kandidaten aan 
faculteiten 

 8 maart: deadline aanleveren interne 
kandidaten door faculteiten (incl. 
interfacultaire instituten) aan SAZ 

 15 maart: uitslag interne selectie  

 15 maart – 13 april: voorbereiden 
voordrachten door kandidaten en facultaire 
medewerker(s) met advies SAZ 

 14 april: indienen voordrachten door SAZ 

 15 april: externe deadline  

 

Faculteiten en interfacultaire instituten zijn 
uitgenodigd om elk max. 1 interne voordracht te 
doen (individu of duo onderzoeksleiders) door 
uiterlijk 8 maart 2022 onderstaande informatie te 
sturen aan a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl : 

 Naam onderzoeksproject 

 Naam onderzoeksleider(s) (individu of duo) 

 Korte beschrijving (ongeveer 1 à 2 A4) over 
inhoud, kwaliteit, vernieuwende aspecten, 
wetenschappelijke en maatschappelijke 
relevantie van het onderzoek en evt. 
bijzondere publicaties en/of andere vormen 
van output. 

SAZ legt de interne kandidaten voor aan de rector 
voor centrale selectie. Voor de voor externe 
nominatie geselecteerde onderzoeken stellen de 
geselecteerde kandidaten en met tussentijds 
advies vanuit hun faculteit en SAZ voor 13 april 
een externe voordracht op, bestaand uit: 

 Een voor een breed publiek toegankelijke, 
Nederlandstalige beschrijving van het 
onderzoeksproject van max. duizend 
woorden, waarin het wetenschappelijke 
karakter én de maatschappelijke betekenis 
van het project nadrukkelijk aan de orde 
komen. 

 Verhelderend beeldmateriaal (in de vorm 
van foto's, grafieken, tekeningen, etc.) dat 
betrekking heeft op de wetenschappelijke 
inhoud van het project. 

 Een beknopt curriculum vitae (max. 1 A4) van 
de onderzoeksleider. 

 een lijst van de 10 belangrijkste publicaties 
sinds 2011 van de onderzoeksleider; max. 
één hiervan mag worden bijgesloten. 

NB. Zowel het cv als de publicatielijst dienen 
opgesteld te worden in lijn met de 
uitgangspunten van DORA. 

Hoe ziet het externe proces eruit? 

De jury selecteert uit de inzendingen vier tot zes 

onderzoeken. De inzenders ontvangen eind juni 

bericht of hun ingediende projectvoorstel is 

genomineerd voor de Huibregtsenprijs. Van deze 

genomineerde projecten wordt een film gemaakt 

die op de Avond wordt vertoond en een 

samenvatting opgenomen in het 

programmaboekje. De winnaar wordt 

bekendgemaakt op de Avond van Wetenschap & 

Maatschappij, op maandag 10 oktober 2022.  

Ter gelegenheid van Leiden als European City of 

Science 2022, vindt deze bijzondere gelegenheid  

-en daarmee ook de uitreiking van de 

Huibregtsenprijs- dit jaar plaats in de Pieterskerk 

in Leiden!  

Vragen? 
Bij vragen kunt u contact opnemen met SAZ:  

Anna Terra Verhage 

a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl / 06 48364407 

mailto:a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl
https://www.avondwenm.nl/huibregtsenprijs/jury
mailto:a.t.j.verhage@bb.leidenuniv.nl

