
                                    
 

Scriptiereglement 
Artikel 1 

De IHLIA-Scriptieprijs is een tweejaarlijkse scriptieprijs voor de beste Nederlandse of 
Vlaamse masterscriptie op hbo of universitair niveau met een lhbtqi+-historisch onderwerp. 
De uitreiking vindt plaats tijdens Queer Geschiedenismaand (in maart), met de eerste 
uitreiking in 2022. De prijs bedraagt €750 en een gepubliceerd artikel in het historisch 
vaktijdschrift Historica. De prijs wordt uitgeloofd door IHLIA LGBTI Heritage (hierna IHLIA) en 
dient ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek naar lhbtqi+-geschiedenis. 

Artikel 2 

In aanmerking voor de prijs komen masterstudenten en recent afgestudeerden van 
Nederlandse en Vlaamse universiteiten, die in de twee jaar voorafgaand aan de 
inzendingsdeadline hun scriptie succesvol hebben afgerond. De schrijvers van de scriptie 
hoeven geen historici te zijn, zolang de scriptie maar een historisch onderwerp heeft.  

Artikel 3 

Om deel te nemen aan de scriptieprijs, dient de scriptie geanonimiseerd ingestuurd te 
worden via de website van IHLIA. Dit betekent dat de scripties worden ontdaan van de 
naam van de schrijver, de universiteit en de naam van de beoordelende docent of 
hoogleraar. Inzendingen ingestuurd na de deadline, zoals gesteld door IHLIA, zijn 
uitgesloten van deelname. IHLIA draagt zorg en verantwoordelijkheid voor het verzenden van 
de scripties naar de jury en voor communicatie naar de deelnemers en jury. Medewerkers 
van IHLIA zijn uitgesloten van deelname aan de scriptieprijs.  

Artikel 4 

De ingezonden scripties moeten betrekking hebben op een onderwerp op het gebied van 
lhbtqi+-geschiedenis. Tevens dient het te bestaan uit academisch/wetenschappelijk of 
gedegen praktijkonderzoek, waarbij sprake is van origineel onderzoek, bronkritiek, 
verantwoording van uitspraken in voetnoten, een overzicht van gehanteerde bronnen, en 
waaruit kennis blijkt van eerder verricht onderzoek.  Daarnaast dient de scriptie iets toe te 
voegen aan bestaande literatuur en onderzoeken door het verwoorden van een originele en 
heldere visie of door nieuwe inzichten te bieden. De scriptie moet beoordeeld zijn met 
minimaal een 8 (NL) of een 16 (BE) en geschreven zijn in het Nederlands of in het Engels.  

Artikel 5 

De ingediende scripties worden beoordeeld door een vierkoppige jury. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd. 

Artikel 6 



                                    
 

De organisatie behoudt het recht om de uitreiking van de scriptieprijs te annuleren of uit te 
stellen bij te weinig inzendingen.  

Artikel 7 

IHLIA verwerft door inzending van de scriptie het recht de toegezonden scriptie of een 
samenvatting daarvan te publiceren en in te zetten voor publicaties met vermelding van de 
bron. 
 
Artikel 8 

Wanneer dit regelement niet voldoet, beslist de organisatie van de IHLIA-Scriptieprijs, te 
weten IHLIA, in overleg met overige betrokkenen, bijvoorbeeld de juryleden en eventuele 
partnerorganisaties. 

 

Juryreglement  
Artikel 1  
 
De jury wordt benoemd door IHLIA LGBTI Heritage te Amsterdam. De jury bestaat uit vier 
personen afkomstig uit het wetenschappelijke of maatschappelijke veld op het gebied van 
lhbtqi+-onderzoek. 
 
Artikel 2 
 
Uit de inzendingen wordt onder verantwoordelijkheid van de jury een voorselectie van 
genomineerden gemaakt. Aan de jury worden alle inzendingen ter beoordeling voorgelegd. 
 
Artikel 3 
 
Om de onafhankelijkheid van de jury te waarborgen, worden de door de jury te 
beoordelen exemplaren van de scripties ontdaan van de naam van de schrijver, de 
universiteit en voor zover nodig de naam van de beoordelende docent of hoogleraar.  
 
Artikel 4 
 
De jury heeft de taak de scripties te beoordelen en een voordracht voor toekenning van 
de prijs te doen aan het bestuur van IHLIA. De jury beslist bij meerderheid van stemmen. 
Bij het staken van de stemmen beslist het bestuur van IHLIA. 
 
Artikel 5 
 



                                    
 
De leden van de jury zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, 
lidmaatschappen en subsidies van de KNAW. 
 
Artikel 6 
 
De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury stelt een schriftelijk rapport op 
waarin de keuze van de winnaar wordt gemotiveerd. 
 
Artikel 7 
 
De jury heeft het recht om bij een onvoldoende aantal inzendingen en/of onvoldoende 
niveau van de inzendingen de IHLIA-Scriptieprijs niet uit te reiken.  
 
 
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud 
daarvan in te stemmen.  


