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Haarlem, 31 augustus 2021 
 

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2022 
 

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert vanuit daartoe in staat 
gesteld door het Jan Brouwer Fonds, jaarlijks acht scriptieprijzen uit voor de geestes- en 
maatschappijwetenschappen in de wetenschapsgebieden: 
1.  Filosofie 
2. Religiewetenschappen en theologie 
3. Taal- en literatuurwetenschappen 
4. Geschiedenis 
5. Rechtswetenschappen 
6. Economische wetenschappen 
7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin) 
8. Gedragswetenschappen.  

De acht prijzen bestaan elk uit een som gelds van 2.000 Euro. Zij worden ieder jaar toegekend 
door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van door de Maatschappij voor dit 
doel te benoemen commissies. De uitreiking van de prijzen geschiedt door de Maatschappij. 

De prijzen zijn bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun 
begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2020/2021. Zowel Nederlandstalige als 
Engelstalige scripties kunnen worden voorgedragen. De voordracht mag eveneens in het 
Nederlands of in het Engels zijn gesteld. De prijs wordt aan één persoon toegekend voor een 
scriptie die geschreven is in het kader van een opleiding aan een Nederlandse universiteit. 

Voordrachten kunnen uitsluitend via de faculteit worden gedaan door de bij de begeleiding en 
beoordeling van de betreffende scriptie betrokken docent(en) en dienen uiterlijk 15 oktober 
2021 digitaal te worden ingediend via het formulier op de website van de KHMW: 
https://khmw.nl/jan-brouwer-scriptieprijzen/. Per faculteit kunnen er voor elk van de genoemde 
prijzen niet meer dan drie scripties worden voorgedragen. Ingeval er meer dan één voordracht 
wordt gedaan, dienen er in elk geval een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden 
genomineerd. Ingeval er meer dan drie voordrachten vanuit één faculteit worden ontvangen, 
beslist de betreffende faculteit welke voordrachten dienen te worden meegenomen. Het is niet 
mogelijk eenzelfde student voor verschillende scriptieprijzen van de KHMW voor te dragen. 

Het voorstel moet bevatten: 
a. een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider/docent met een omschrijving van het 

verrichte onderzoek, het wetenschappelijk perspectief dat door het onderzoek wordt geboden 
en de maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten, 

b. een (kort) curriculum vitae van de genomineerde en een cijferlijst van zijn/haar masterstudie, 
c.  een digitale versie van de voorgedragen masterscriptie, 
d.  zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs. 

De persoon aan wie de prijs wordt toegekend zal worden uitgenodigd deze persoonlijk in 
ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst in februari 2022 in het Hodshon Huis te Haarlem. 
Het spreekt voor zich dat u, indien uw kandidaat de prijs krijgt, t.z.t. ook voor de prijsuitreiking 
wordt uitgenodigd. 

Namens het bestuur, Prof. dr. R.B. Andeweg, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen 
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