
 
 

 

 

Reglement Herta Macht scriptieprijs voor Geografie 2019 
 
Aan onderstaande voorwaarden moet voldaan worden bij inschrijving voor de scriptieprijs: 
 
Doelstelling:  

 Het erkennen van jong talent in de ruimtelijke wetenschappen; 

 Het stimuleren van excellent onderzoek op het niveau van de masteropleiding; 

 Het bevorderen van culturele aspecten in en de maatschappelijke relevantie van de 
ruimtelijke wetenschappen. 

 
Deelnemers: 

 Deelname staat open voor elke masterstudent in Nederland; 

 Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van het reglement en met de inhoud 
ervan akkoord te gaan; 

 Bij inschrijving gaan deelnemers automatisch akkoord met het reglement. 
 

Inschrijving: 

 Deelnemers zijn verantwoordelijk om alle personen die aan de masterthesis hebben 
meegewerkt op de hoogte te brengen van inzending; 

 Bij inschrijving dienen de volgende onderdelen compleet en digitaal (in pdf formaat) te 
zijn ingeleverd: 
 het inschrijfformulier;  
 een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider; hierin dient expliciet ingegaan te 

worden op de mate waarin de masterthesis voldoet aan de gestelde eisen en 
beoordelingscriteria voor de Herta Macht scriptieprijs;  

 een samenvatting met een omvang van ongeveer een half A4;  
 de masterthesis.   
De digitale versies van deze documenten dienen als pdf-bestand per e-mail te worden  
verstuurd naar het volgende e-mailadres: secr.cg-eg@rug.nl; 

 Verder dient er één papieren versie van de masterthesis te worden 
verstuurd naar  

het volgende adres: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen,  
Postbus 800, 9700 AV Groningen, ter attentie van Secretariaat CG;  

 De inzending dient dinsdag 12 maart 2019 in het bezit te zijn van de Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen. Via het inschrijvingsformulier op de website kan je je 
aanmelden. 

 Van de winnaar wordt een presentatie verwacht van zijn/haar scriptie van 15 minuten. 

 Door inschrijving geeft de deelnemer de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen het recht 
om de samenvatting en eventueel delen van de Masterthesis te publiceren op de website 
voor de scriptieprijs en voor doeleinden m.b.t. de publiciteit van de scriptieprijs. 

 
Scriptie-eisen: 

 De masterthesis mag niet ouder zijn dan twee jaar (op de uiterlijke inzenddatum); 

 De masterthesis dient geschreven te zijn in de Nederlandse of Engelse taal; 

 De masterthesis gaat over een cultureel vraagstuk binnen de ruimtelijk wetenschappen.  
Cultuur wordt hierbij breed opgevat. 

 

http://www.rug.nl/frw/onderwijs/scriptieprijs/index


 
 

 

 

 
Jurering: 

 De jury wordt benoemd door het Faculteitsbestuur van de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen; 

 De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen of bij te weinig 
aanmeldingen de prijs niet uit te reiken; 

 De inzendingen worden beoordeeld op de volgende beoordelingscriteria: 
1. Wetenschappelijke aanpak: de onderdelen ‘een verantwoorde aanpak, een juiste 

opbouw, motivatie van de gemaakte keuzen, adequaatheid van methode van 
onderzoek, dataverwerking en een kritische reflectie’ moeten aanwezig zijn; 

2. Wetenschappelijke kwaliteit: de masterthesis moet van hoog niveau zijn, dat wil 
zeggen met het cijfer ‘8’ of hoger beoordeeld zijn; 

3. Leesbaarheid: de mate waarin het verslag zonder veel voorkennis gelezen kan 
worden; met andere woorden, hoe relevante en toegepaste theorieën worden ingepast 
en geïntroduceerd aan de lezer; 

4. Originaliteit: de mate waarin de onderwerpkeuze en de uitwerking buiten de 
gebaande paden van het betreffende vakgebied treedt. 

 
Procedure: 

 De deelnemers krijgen een bevestiging van ontvangst per e-mail toegestuurd binnen één 
week na binnenkomst van de inzending; 

 Op 5 april 2019 zullen de genomineerde scripties bekend gemaakt worden; 

 Op 4 juni 2019 zal de winnaar bekend worden gemaakt; 

 Op donderdag 27 juni 2019 wordt de Herta Macht scriptieprijs in Groningen uitgereikt; 

 Van de winnaar wordt verwacht dat hij/zij bij de uitreiking aanwezig zal zijn. 
 
Prijs: 

 De winnaar van de Herta Macht scriptieprijs ontvangt een bedrag van € 1.000,- 
(éénduizend euro) en een aandenken. 

 
Tot slot: 

 Wanneer er toch nog onverhoopt twijfel bestaat omtrent het reglement of wanneer er een 
situatie ontstaat die niet voorzien is in het reglement, dan zal het Faculteitsbestuur van de 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen op advies van de jury een beslissing nemen. 
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