
Reglement voor de toekenning van de jubileumprijs van het Radboud 
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 
 
Artikel 1 
Het bestuur van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (RNVH) heeft besloten vier prijzen 
uit te geven voor jonge vrouwelijke wetenschappers binnen de Radboud Universiteit en het 
Radboudumc. 
 
Artikel 2 
De RNVH jubileumprijzen, bestaande uit een bruto geldbedrag ad 1.000 euro (vrij te besteden) als 
mede een oorkonde, worden toegekend aan vier excellente vrouwelijke wetenschappers voor hun 
bijzondere prestaties en streeft naar een verdeling van de prijzen over de verschillende 
wetenschapsgebieden (alfa, gamma, bèta en medisch). Deze prijs is bedoeld als eerbetoon aan 
en stimulans voor jonge vrouwen in de wetenschap. 
Als criteria voor de prijs gelden: 
 Wetenschappelijke output 
 Maatschappelijke betrokkenheid: activiteiten binnen of buiten het vakgebied 
 Belangrijke prestaties op het gebied van onderwijs 
 Toegekende prijzen en subsidies of andere blijken van waardering 
 Relevante ervaring in het buitenland 

Daarnaast ziet de jury graag dat kandidaten zich inzetten of hebben ingezet voor diversiteit en 
inclusie, binnen of buiten de wetenschappelijke context. Dit is geen criterium, maar wordt als 
toegevoegde waarde gezien in de beoordeling van de nominaties. 

Artikel 3 
Voor de RNVH jubileumprijs komen in aanmerking vrouwelijke wetenschappers tot maximaal 5 jaar 
na hun promotie en die een hoofdaanstelling bij de Radboud Universiteit of het Radboudumc 
hebben. 
 
Verlengingsclausule: de genoemde termijn van 5 jaar kan worden verlengd als er sprake is van 
(langdurig) verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of (mantel)zorg. 
Onderzoekers die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind 18 maanden extensie. Verlenging 
is ook mogelijk bij een deeltijdaanstelling in combinatie met zorgtaken, of bij een opleiding tot een 
door de KNMG erkend klinisch specialisme, of bij zorgverlof in combinatie met de opleiding tot 
klinisch specialist. 
 
Artikel 4 
Het bestuur van het RNVH benoemt een jury bestaande uit vier hoogleraren werkzaam binnen de 
Radboud Universiteit of het Radboudumc, waaronder een voorzitter die niet afkomstig is uit het 
bestuur van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. De jury wordt ondersteund door een 
secretaris. De jury wordt na afloop van de prijsuitreiking gedechargeerd. 
 
Artikel 5 
De beslissing over de toekenning van de RNVH jubileumprijs geschiedt bij meerderheid van 
stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter. 
 
Artikel 6 
De uitreiking van de RNVH prijs zal plaatsvinden tijdens het RNVH-congres ‘Vrouwen in de 
Spotlight’ op 8 maart 2023.  
 
Artikel 7 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het RNVH-bestuur. 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren op 6 
september 2011, met kleine aanpassingen toegevoegd door het RNVH bestuur in 2022. 


