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1 Algemeen reglement 

1. De Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) en de Jonge Academie 

reiken jaarlijks maximaal 21 onderscheidingen uit aan onderzoekers actief in 

Vlaamse universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, 

bedrijven, overheden… Deze onderzoekers onderscheiden zich door de 

uitmuntende wijze waarop zij aan wetenschapscommunicatie hebben gedaan. 

2. Onder wetenschapscommunicatie wordt verstaan: elke vorm van 

(inter)actieve communicatie met personen die niet dezelfde 

wetenschappelijke achtergrond hebben over wetenschap in ruime zin (zowel 

geneeskunde, alfa, beta, gamma als technisch), en alle soorten onderzoek 

(fundamenteel en strategisch basisonderzoek, toegepast onderzoek), zowel 

over de producten (kennis, technologie), over het proces van 

wetenschappelijk onderzoek en over de wetenschappers zelf. 

3. Noch spreektaal noch nationaliteit van de kandidaat spelen formeel mee bij 

de evaluatie, maar de activiteit moet wel doorgegaan zijn in Vlaanderen of 

Brussel aan een (deels tot volledig) Nederlandstalig doelpubliek. 

4. Deze onderscheidingen zijn: 

a. Laureaten van de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie van de 

Academie (maximum 20 personen inclusief de eerste, tweede en derde 

laureaten). 

b. Eerste, tweede en derde laureaten van de Jaarprijs 

Wetenschapscommunicatie van de Academie. 

c. Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie van de Academie. 

5. De kandidaten voor de Jaarprijs moeten actief en aantoonbaar betrokken zijn 

bij of aan wetenschappelijk onderzoek doen binnen de context van hun 

instelling. Er wordt geen cv of publicatielijst gevraagd, maar het profiel van 

actief wetenschapper moet wel terug te vinden zijn op het internet, bv. op de 

pagina van de instelling. 

6. De kandidaten voor de Loopbaanprijs moeten minstens 10 jaar actief aan 

wetenschapscommunicatie en onderzoek gedaan hebben. 

7. Het is toegestaan om als team kandidaat te zijn op voorwaarde dat het 

gezamenlijk dossier een duidelijke samenwerking aantoont. 

8. Het is toegestaan om zowel voor de loopbaanprijs als de jaarprijs kandidaat 

te zijn op voorwaarde dat de deelnames met twee aparte en inhoudelijk 

duidelijk verschillende dossiers gebeuren. 



 

9. De activiteiten die in aanmerking worden genomen voor de jaarprijzen 

hebben plaats gehad in de laatste twee jaar vóór 1 januari van het jaar 

waarin de onderscheiding wordt uitgereikt. Men kan meerdere jaren na elkaar 

kandideren, maar een activiteit (uitgezonderd recurrente activiteiten binnen 

hetzelfde kader) die reeds vroeger tot een jaarprijs heeft geleid, kan niet 

opnieuw opgenomen worden in een nieuwe aanvraag. Laureaten van de 

Loopbaanprijs kunnen zich niet meer kandidaat stellen. 

10.De activiteiten die in aanmerking worden genomen voor de loopbaanprijs 

hebben geen termijn. 

11.Aan deze onderscheidingen zijn geen geldprijzen verbonden. 

12.Het beheer en de selectie van de laureaten van de onderscheiding wordt 

toevertrouwd aan de Stuurgroep van de Onderscheidingen 

Wetenschapscommunicatie van de Academie. De Stuurgroep draagt de 

geselecteerde lijst voor aan het Bestuur van de KVAB, die deze lijst in de 

eerstvolgende Raad van Bestuur bekrachtigt. 

13.De Stuurgroep rapporteert jaarlijks aan de Raad van Bestuur van de KVAB 

over haar activiteiten. 

14.De Stuurgroep bestaat uit 

a. Twee leden afgevaardigd door elke Klasse van de KVAB, door henzelf 

om de drie jaar afgevaardigd; 

b. Twee leden afgevaardigd door de Jonge Academie; 

c. Eén lid afgevaardigd door elk van de vijf universitaire associaties plus 

een plaatsvervanger (bij voorkeur uit de expertisecel 

wetenschapscommunicatie of een soortgelijk orgaan); 

d. Vier leden uit volgende stakeholdergroepen, minstens één per groep: 

(1) geschreven, digitale, en audiovisuele media; (2) experts 

wetenschaps-communicatie; (3) bedrijfswereld; door de Stuurgroep 

verkozen; 

e. Eén lid afgevaardigd door het Departement Economie, Wetenschap en 

Innovatie van de Vlaamse Overheid; 

f. Eén lid afgevaardigd door de Vlaamse Raad voor Wetenschap en 

Innovatie; 

g. Eén vertegenwoordiger vanwege twee Vlaamse onderzoeksinstellingen, 

door henzelf om het jaar afgevaardigd. De twee onderzoeksinstellingen 

worden door de Stuurgroep gekozen uit een lijst; deze is in annex te 

vinden. Voor de periode 2013 werd gestart met het VIB en het VITO.  

15.De Stuurgroep wordt voorgezeten door een lid van de KVAB en een lid van de 

Jonge Academie, die verkozen worden door de Stuurgroep voor een periode 

van 2 jaar. 

16.De Stuurgroep legt de criteria en modaliteiten vast voor de toekenning van 

de onderscheiding. Voor een wijziging van deze criteria en modaliteiten is een 

tweederde meerderheid nodig. 



 

17.De Stuurgroep vergadert minstens éénmaal per jaar om de laureaten te 

selecteren. 

2 Uitvoeringsreglement 

1. De kandidaturen worden aan de Stuurgroep overgemaakt voor 30 april van 

het jaar waarin de prijs wordt georganiseerd. Van elke kandidaat wordt een 

deelnameformulier bijgevoegd. Dit wordt ingevuld door de kandidaat of door 

een derde, in overleg met de kandidaat. De inzending gebeurt op de volgende 

wijze: 

a. Kandidaturen geaffilieerd aan universiteiten of hogescholen worden 

voorgedragen aan de Stuurgroep door de expertisecellen 

wetenschapscommunicatie van de Universitaire Associaties; 

b. Voor kandidaturen geaffilieerd aan Vlaamse en federale 

wetenschappelijke instellingen gelegen in Vlaanderen of Brussel 

ontvangt de Stuurgroep de kandidaturen vanwege het diensthoofd of 

de personeelsdienst van de instelling; 

c. Voor kandidaturen uit de private sector ontvangt de Stuurgroep de 

kandidaturen vanwege het diensthoofd of de personeelsdienst van het 

bedrijf; 

d. Leden van de Stuurgroep kunnen geen kandidaat zijn voor één van de 

onderscheidingen zolang ze lid zijn van de Stuurgroep; 

e. Personen die tot geen enkele voorgaande categorie behoren kunnen 

rechtstreeks kandideren. 

2. De leden van de Stuurgroep sturen naar de voorzitter van de Stuurgroep 

tegen 2 werkdagen voor de vergadering een evaluatie op basis van A-B-C-

scores (A=uitmuntend; B=goed; C=onvoldoende). Aan de hand van deze 

evaluaties en de mondelinge bespreking selecteren de leden van de 

stuurgroep in de vergadering de laureaten. 

3. De Stuurgroep staat in voor de bekendmaking van de prijs bij 

hogergenoemde voordragende instellingen. Zij mag daarbij vrij gebruik 

maken van de elementen die in het aanvraagdossier van de laureaten werden 

vermeld. 

4. De Stuurgroep communiceert niet over de dossiers van niet-geselecteerde 

kandidaten. 

5. De Stuurgroep communiceert niet over de score van geselecteerde 

kandidaten in een andere vorm dan de uiteindelijke lijst van Laureaten. 

  



 

 

 

3 Lijst van onderzoeksinstellingen 

 VITO 

 VIB 

 IMEC 

 iMinds 

 Flanders Make 

 ILVO 

 INBO 

 SCK·CEN 

 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

 Onroerend Erfgoed 

 BIRA-KSB-KMI 

 KBIN 

 KBR 

 KIK 

 KMMA 

 KMKG 

 KMSK 


