
 

VvE Oral Presentation Award  

 

Voor wie is deze prijs bedoeld?  

Alle onderzoekers (zowel VvE leden als niet VvE Leden) kunnen in aanmerking komen voor de VvE 

Oral Presentation Award. Abstracts van keynote speakers op de WEON, studenten die genomineerd 

zijn voor de VvE Student Award kunnen niet genomineerd worden voor de VvE Oral Presentation 

Award.   

Hoe aan te melden?  

De onderzoeker is eerste auteur van het abstract. Het abstract moet voor de deadline van het WEON 

(zie www.weon.nl) ingediend zijn. De onderzoeker heeft zich voor de early bird registratie 

geregistreerd.  

Nominatie van abstracts voor presentatie tijdens de WEON 

De organisatiecommissie van het WEON beoordeelt en selecteert de abstracts die genomineerd 

worden voor de VvE Oral Presentation award. De methodologie van het onderzoek is een belangrijk 

criterium voor nominatie. De organisatiecommissie bepaalt hoeveel onderzoekers er worden 

genomineerd; dit mogen er maximaal zes zijn.   

De organisatiecommissie geeft aan het secretariaat van de VvE door welke onderzoekers 

genomineerd zijn. De onderzoekers krijgen uiterlijk 5 weken voor de WEON schriftelijk bericht van 

het secretariaat van de VvE van de uitkomst. Genomineerde onderzoekers (eerste auteur van het 

abstract) presenteren zelf het onderzoek tijdens het WEON. Het secretariaat van de VvE stuurt de 

gegevens van de genomineerde onderzoekers, datum en tijdstip van presenteren en de abstracts 

door naar de juryleden.  

Planning presentaties 

De organisatiecommissie van de WEON bepaalt of er een aparte sessie voor de genomineerde 

onderzoekers wordt georganiseerd of dat de onderzoekers bij de sessies worden ingedeeld die 

betrekking hebben op het inhoudelijke onderwerp van hun abstract. Wanneer er een aparte sessie 

wordt gehouden, dan wordt de sessie voorgezeten door de voorzitter van de jury.  

Beoordeling presentaties 

Ieder van de genomineerde onderzoekers krijgt 10 minuten de tijd om het onderzoek te presenteren, 

gevolgd door 10 minuten discussie. De onderzoeker zal beoordeeld worden op de inhoud van de 

presentatie, opbouw van de presentatie, manier van presenteren, gebruik van audiovisuele middelen 

en de discussie (zie bijlage A. Beoordelingscriteria VvE Oral Presentation Award). Voor ieder van deze 

punten zal de onderzoeker een rapport cijfer krijgen van 0 (heel slecht) tot 10 (uitmuntend). Deze 

scores dienen als hulpmiddel bij het bepalen van het uiteindelijke cijfer. Na afloop van de speciale 

sessie of de laatste presentatie overleggen de juryleden en bepalen gezamenlijk de winnaar.  

Jury 

De jury bestaat uit drie leden (universitair hoofd docenten / hoogleraren Epidemiologie). De 

voorzitter van de jury is afkomstig van de afdeling die dat jaar de WEON organiseert. De overige twee 

juryleden zijn afkomstig van de afdelingen die het jaar daarvoor respectievelijk het jaar daarop de 

WEON organiseren.   

http://www.weon.nl/


 

 

 

De juryleden beoordelen alle genomineerde abstracts en presentaties aan de hand van vooraf 

vastgestelde criteria (zie bijlage A. Beoordelingscriteria VvE Oral Presentation Award) en selecteren 

na onderling overleg de winnaar. De voorzitter schrijft een kort juryrapport. Voor alle stappen geldt 

dat het jurylid geen conflict of interest mag hebben met de indiener.  

Prijs 

De prijs (een oorkonde in lijst, bos bloemen en een geldcheque van € 250,-) wordt uitgereikt tijdens 

de WEON. De voorzitter van de jury draagt zorg voor het jury rapport (in Engels) dat tijdens de 

uitreiking van de prijs wordt voorgelezen door de voorzitter van de VvE en aan de winnende student 

wordt overhandigd. Aan de fotograaf wordt gevraagd om van de uitreiking van de prijzen foto’s te 

maken. Deze worden geplaatst in Epistel, samen met het winnende abstract.   

 

 

 


