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REGLEMENT  PROF. J.M. TIENSTRA ONDERZOEKSPRIJS 2018 

 

1. Instelling 

 Het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Commissie voor Geodesie heeft per 3 juni 1998 de Prof. 
J.M. Tienstra Onderzoeksprijs ingesteld. De prijs is voor het eerst uitgereikt tijdens de festiviteiten ter 

gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de opleiding tot geodetisch ingenieur aan de TU Delft op 

6 november 1998. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt. Wegens beëindiging van de NCG-KNAW 

per 1-1-2014 neemt de stichting Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica per die da-

tum de Tienstra onderzoeksprijs over. 

  

2. Doelstelling 

 Het doel van de prijs is het bevorderen en zichtbaar maken van het onderzoek in Nederland op het 

terrein van de geodesie en de geo-informatica, als ook hiermee gerelateerd maatschappelijk georiën-

teerd onderzoek mits vallend binnen het terrein, dat door de st. NCG wordt bestreken. 

  

3. Kandidaten en het onderzoeksveld 

 De prijs wordt toegekend aan hen die in Nederland bijzonder verdienstelijk onderzoek, als bedoeld 

onder punt 2, verricht hebben. De prijs is geen oeuvreprijs.  

 De prijs wordt bij voorkeur uitgereikt aan een jonge onderzoeker (< 40 jaar). 

 Het Bestuur van de st. NCG laat voor elke keer dat een prijs wordt uitgereikt een oproep uitgaan voor 

het nomineren van kandidaten, zelfnominaties zijn daarbij toegestaan. 

  

4. Instelling en benoeming jury 

 Het Bestuur van de st. NCG stelt voor elke keer dat een prijs wordt uit gereikt een jury in. 

  

5. Taak 

 De taak van de jury is het beoordelen van de ontvangen voordrachten voor de prijs, en het op basis 

daarvan aanwijzen van een winnaar. De jury kan op basis van de kwaliteit van de kandidaten beslui-

ten geen winnaar aan te wijzen. 

  

6. Adviezen 

 De keuze van de jury is bindend voor het Bestuur van de st. NCG. 

  

7. Samenstelling 

 De jury bestaat uit vijf leden, waaronder telkens de winnaar van de laatste Tienstra onderzoeksprijs. 

  

8. Benoeming 

 Het Bestuur van de st. NCG benoemt de leden van de jury. 

  

9. Zittingsduur juryleden 

 De leden van de jury hebben een zittingstermijn van maximaal één jaar. 

  

10. Voorzitter jury 

 De jury kiest uit haar midden een voorzitter.  

  

  

  

11. Besluitvorming binnen de jury 

 Besluiten van de jury ad artikel 6 worden met meerderheid van stemmen genomen. Elk lid van de 

jury heeft één stem. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. 

  

12. Raadpleging 

 De jury kan, in gevallen waar dit dienstig wordt geacht, bij de oordeelsvorming anderen raadplegen. 

NCG Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 

Nederlandse Centrum voor Geodesie en Geo-informatica 



 2 

 

13. Vergaderfrequentie 

De jury komt tenminste eenmaal bijeen om het ingezonden onderzoek te beoordelen en zo veel va-

ker als de voorzitter dienstig acht. 

 

14. Ontheffing van functie 

 Het Bestuur van de st. NCG heeft de bevoegdheid leden van de jury tussentijds van hun functie te 

ontheffen. 

  

15. Vertrouwelijkheid 

 De jury is bij het beoordelen van het voorgedragen onderzoek gehouden aan geheimhouding. 

  

16. Ambtelijk secretaris 

 De jury wordt ambtelijk ondersteund door de ambtelijk secretaris van de st. NCG. De ambtelijk se-

cretaris bereidt in samenwerking met de voorzitter de vergaderingen van de jury voor. 

  

17. Rapportage en besluitvorming 

 De voorzitter van de jury deelt het resultaat van de beoordeling van het ingezonden onderzoek als-

mede het besluit omtrent het toekennen van de prijs schriftelijk, a.h.v. de aspecten genoemd in arti-

kel 19, mee aan het Bestuur van de st.NCG. Het Bestuur van de st. NCG kan bij gebrek aan kandida-

ten besluiten de prijs niet toe te kennen. 

  

18. Inzendingtermijn 

 De inzendingtermijn van voordrachten wordt per uitreiking vastgesteld. Inzendingen die later dan de 

vastgestelde datum worden ontvangen, worden niet aan de jury voorgelegd. 

  

19. Beoordelingsaspecten 

 De aan de jury voorgelegde voordrachten worden beoordeeld naar de volgende aspecten: 

 formulering doel- en probleemstelling; 

 relevantie van het onderzoek 

 wetenschappelijke kwaliteiten van het onderzoek; 

 originaliteit van het onderzoek; 

 resultaten van het onderzoek; 

 publicatie van het onderzoek. 

  

20. Verslaglegging 

De vergaderingen van de jury worden schriftelijk vastgelegd en gearchiveerd in de vorm van notu-

len. De notulen zijn vertrouwelijk. 

  
21. Geschillen 

Over de door de jury genomen besluiten inzake de toekenning van de prijs wordt niet gecorrespon-

deerd. 

  
22. Uitreiking prijs 

De uitreiking van de prijs geschiedt door de st.NCG zo mogelijk tijdens een aan het werkveld van de 

NCG gerelateerd nationaal symposium, in 2018 is dat het NCG symposium dat op 29 november ge-

houden wordt bij de WUR in Wageningen. 

  

23. Hoogte prijs 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van zegge € 2.500 euro en een aandenken van maximaal € 500,-. 

 

 

Protocol van de uitreiking van de Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs  

 

 De voorzitter van de jury:  

o kondigt de uitreiking van de prijs aan,  
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o noemt het aantal ontvangen voordrachten,  

o noemt de leden van de jury, 

o noemt een shortlist met maximaal drie kandidaten voor de prijs 

o noemt in het kort het beoordeelde werk van de kandidaten van de shortlist 

o maakt de winnaar bekend en nodigt de winnaar uit op het podium 

o geeft een motivering voor de keuze  van de winnaar 

o overhandigt de prijs aan de winnaar. 

 

 De winnaar wordt geacht een presentatie van zijn onderzoek te geven en wordt tevens in de gelegen-

heid gesteld om een bedankje uit te spreken. 

 

 De voorzitter van de st. NCG: 

o bedankt de leden van de jury voor hun werk, 

o kondigt de volgende uitreiking aan, 

o vraagt om hiervoor t.z.t. voordrachten in te sturen. 
 

 

 

 

 

Dit reglement met toegevoegd protocol is door het bestuur van het Nederlands Centrum voor Geodesie 

en Geo-Informatica vastgesteld op 27 februari 2018.  
 

 

 

Stichting NCG, Barchman Wuytierslaan 10, Postbus 508, 3800 AM Amersfoort 

T: 06-22992758; E:info@NCGeo.nl; W: www.NCGeo.nl 
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