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1 Deelnamereglement
1. De Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) en de Jonge Academie reiken
jaarlijks maximaal 13 onderscheidingen uit aan onderzoekers die zich hebben
onderscheiden door de uitmuntende wijze waarop zij aan wetenschapscommunicatie
hebben gedaan.
2. Onder wetenschapscommunicatie wordt verstaan wat is opgenomen in een annex bij
dit reglement.
3. Noch spreektaal noch nationaliteit van de kandidaat spelen formeel mee bij de
evaluatie, maar de activiteit moet wel doorgegaan zijn in Vlaanderen, Brussel of online
en gericht geweest zijn tot een (deels tot volledig) Nederlandstalig doelpubliek.
4. Deze onderscheidingen zijn:
a. Laureaten van de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie van de Academie
(maximum 12 prijzen).
b. Prijs voor de Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie van de Academie. Onder
de Laureaten selecteert de stuurgroep 1 winnaar die (i) op individuele basis
kandideerde en (ii) maximaal tien jaar geleden een doctoraat behaalde - hiervan
kan afgeweken worden mits motivering door de kandidaat (bv. omwille van
ouderschapsrust of carrièreonderbreking).
c. Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie van de Academie.
5. De kandidaten voor de Jaarprijs moeten actief en aantoonbaar aan wetenschappelijk
onderzoek doen binnen de context van hun instelling, met name een Vlaamse
universiteit, hogeschool, wetenschappelijke instelling, bedrijf, de overheid …
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. Leden van de Stuurgroep kunnen geen kandidaat zijn voor één van de
onderscheidingen zolang ze lid zijn van de Stuurgroep.
10. De activiteiten die in aanmerking worden genomen voor de jaarprijzen hebben plaats
gehad in de periode tussen de indieningsdatum en 1 januari van het jaar 2 jaar

voorafgaand aan het indieningsjaar. Men kan meerdere jaren na elkaar kandideren,
maar een activiteit 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.
11. De activiteiten die in aanmerking worden genomen voor de loopbaanprijs hebben geen
termijn.
12. Aan deze onderscheidingen zijn geen geldprijzen verbonden.

2 Huishoudelijk reglement van de stuurgroep wetenschapscommunicatie
13. 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 de Raden van Bestuur
van de KVAB en de Jonge Academie, die deze lijst bekrachtigen.
14. De Stuurgroep rapporteert jaarlijks aan de Raden van Bestuur van de KVAB en de
Jonge Academie over haar activiteiten.
15. De Stuurgroep bestaat uit
a. Acht leden van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten; de afvaardiging is om de drie jaar hernieuwbaar.
b. Vier leden van de Jonge Academie; de afvaardiging is om de drie jaar
hernieuwbaar.
c. Eén lid afgevaardigd door elk van de vijf universitaire associaties (bij voorkeur
uit de expertisecel wetenschapscommunicatie of een soortgelijk orgaan), plus
een plaatsvervanger, die bij afwezigheid van dit lid met stemrecht aan de
juryvergadering kan deelnemen;
d. Leden uit volgende stakeholdergroepen: (i) geschreven, digitale, en
audiovisuele media (max 2); (ii) experts wetenschapscommunicatie (max2);
(iii) bedrijfswereld (max 2); 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 Adviesraad voor Innoveren en
Ondernemen;
g. Twee leden, afgevaardigd door twee (wisselende) onderzoeksinstellingen,
bepaald door de Stuurgroep voor een periode van 3 jaar. Hieronder zijn
begrepen o.a. de strategische onderzoekscentra, wetenschappelijke instellingen
van de Vlaamse overheid en federale wetenschappelijke instellingen.
16. De Stuurgroep wordt voorgezeten door een lid van de KVAB en een lid van de Jonge
Academie, uit de hiervoor vernoemde leden.
17. Enkel stuurgroepleden wiens lidmaatschap is gemeld vóór de bekendmaking van de
oproep, kunnen met stemrecht aan de juryvergaderingen van dat werkjaar deelnemen.
18. Dit reglement kan gewijzigd worden door de Raden van Bestuur van de KVAB en de
Jonge Academie, op voorstel van de Stuurgroep. De Stuurgroep legt de criteria en
modaliteiten vast voor de toekenning van de onderscheiding.

