
 

 

Bijlage I 
Beoordelingsformulier VvE Publicatieprijs junior onderzoeker 
 
 
Naam beoordelaar:   _____________________________ 
 
Identificatienummer publicatie: _____________________________ 
 
Achternaam 1e auteur:  _____________________________ 
 
 
 
1. Is het epidemiologie?     O ja  O nee (afwijzen) 
 
 

Voor de volgende criteria een beoordeling op een 5-puntsschaal: 

1) onder gemiddeld, 3) gemiddeld, 5) boven gemiddeld. 

 
2. Is het voldoende leesbaar?    |__| 
 
 
3. Is de validiteit acceptabel?    |__| 

 
 
4. Is het inhoudelijk interessant?    |__| 
 
 
5. Is het methodologisch interessant?   |__| 

 
 
6. Inhoudelijke beoordeling: 

 

 Onderwerpkeuze 

- Originaliteit       |__|  

- Betekenis voor epidemiologisch kennisdomein  |__|  

 Inhoud 

- Beschrijving probleemstelling    |__|  

- Keuze onderzoeksopzet     |__|  

- Beschrijving onderzoeksopzet    |__|  

- Analyse en presentatie resultaten    |__|  

- Verantwoorde conclusies     |__|  

- Kwaliteit van de discussie     |__|  

- Heldere, leesbare schrijfstijl     |__|  

 



 

 

Bijlage II. Beoordelingscriteria VvE Publicatieprijs voor de jury  

 

Gebruik maken van bestaande criteria, o.a. NvvA, NVTAG. 

 

NVvA criteria 

Alle criteria worden beoordeeld op een 5-puntsschaal: 

(1) onder gemiddeld, (3) gemiddeld, (5) boven gemiddeld. 

 

Onderwerpkeuze 

- originaliteit 

- betekenis voor het epidemiologisch kennisdomein 

 

Inhoud 

- beschrijving van de probleemstelling 

- juiste keuze van de onderzoeksopzet 

- beschrijving van de onderzoeksopzet 

- analyse en presentatie van de resultaten 

- verantwoorde conclusies 

- kwaliteit van de discussie 

- heldere, leesbare schrijfstijl 

 

Criteria portfolio rapportagevaardigheden Nijmegen: wetenschappelijk artikel 

 

Inhoud 

- vormt het artikel een samenhangend, logisch geheel 

- is er voldoende gebruik gemaakt van literatuur 

- is de samenhang tussen literatuur en vraagstelling goed 

- wordt de literatuur met de juiste diepgang besproken 

- is de herkomst van het onderzoeksmateriaal (patiënten, proefdieren, objecten) 

duidelijk omschreven 

- zijn de onderzoeksmethoden duidelijk omschreven 

- is omschreven hoe de verzamelde gegevens worden geanalyseerd 

- zijn de resultaten logisch en op samenhangende wijze beschreven 

- zijn er duidelijke tabellen en figuren gebruikt om de belangrijkste resultaten te 

presenteren 

- geven de resultaten antwoord op de oorspronkelijke vraagstelling 

- worden er juiste conclusies getrokken uit de resultaten 

- worden de eigen resultaten in relatie tot eerder onderzoek van anderen op de goede 

manier besproken 

- zijn de sterke en zwakke kanten van het onderzoek voldoende toegelicht 


