Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs
Reglement 2018

1. Doelstelling voor
De Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs is een jaarlijkse prijs voor de beste scriptie op het terrein
van kinderrechten.
Defence for Children en de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden beogen met het instellen
van de Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs:
a. Het onderzoek op het terrein van kinderrechten (nationaal en internationaal) te stimuleren
op universiteiten (en onder studenten) in Nederland;
b. Studenten aan te sporen om een afstudeerscriptie van hoge wetenschappelijke kwaliteit te
schrijven op het gebied van kinderrechten en de studenten hiervoor te honoreren.

2. Voorwaarden deelname
a. Deelname staat open voor elke (oud-)student van een wetenschappelijke masteropleiding in
het Koninkrijkrijk der Nederlanden, Suriname en Vlaanderen.
b. Voor beoordeling komen in aanmerking masterscripties die in het voorafgaande academisch
jaar lopend van 1 september tot 31 augustus van het daarop volgende jaar (voor de
scriptieprijs 2018 is dat de periode 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018) met
minimaal een 8 of hoger zijn beoordeeld.
c. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan
akkoord te gaan.

3. Vereisten en inzending masterscriptie
De masterscriptie:
a. is geschreven in het Nederlands of het Engels;
b. heeft een duidelijke betrekking op kinderrechten;
c. telt maximaal 80 pagina’s (inclusief bijlagen).
d. dient tezamen met alle bijlagen digitaal te worden ingeleverd bij het secretariaat van de
Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden (jeugdrecht@law.leidenuniv.nl). Het
secretariaat stuurt vervolgens een ontvangstbevestiging;

e. wordt ingezonden vergezeld van de volgende gegevens:
-

naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum van de deelnemer;

-

naam van de opleiding, titel van de scriptie, aantal ECTS en afstudeerdatum;

-

officiële cijferlijst waaruit blijkt dat dat de scriptie is goedgekeurd;

-

namen, titulatuur en e-mailadres van de scriptiebegeleider(s);

-

aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider met daarin een motivatie waarom de scriptie in
aanmerking dient te komen voor de Jaap Doek kinderrechten-scriptieprijs;

f.

dient uiterlijk op 1 oktober voor 12.00 uur van het jaar waarin het academisch jaar genoemd
in 2b is verstreken ingeleverd te zijn.

4. Beoordelingscriteria
Inzendingen worden door een jury beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit.

5. Jury
a. De jury bestaat uit deskundigen met bijzondere verdiensten op het gebied van kinderrechten
met ten minste één hoogleraar:
-

Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht (Vrije Universiteit Amsterdam)

-

Ton Liefaard, UNICEF hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden)

-

Sharon Detrick, senior juridisch adviseur, PhD, Defence for Children Nederland

-

Karin Arts, hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling, ISS Den Haag, deel van
Erasmus Universiteit Rotterdam;

-

Wouter Vandenhole, UNICEF hoogleraar Kinderrechten (Universiteit van Antwerpen).

b. Eén van de leden van de jury kan worden vervangen door een reserve jurylid, indien hij/zij:
-

de scriptiebegeleider van de deelnemer is;

-

een bloed- of aanverwant van de deelnemer is;

-

wegens omstandigheden niet in de gelegenheid is om als jurylid op te treden.

c. De jury zal na inzending een shortlist van maximaal drie genomineerde scripties bekend
maken.
d. Wanneer de jury unaniem van oordeel is dat geen van de inzendingen voor de prijs in
aanmerking komt, vindt geen toekenning van de prijs plaats.

6. Prijs en uitreiking
a. De Jaap Doek kinderrechten-scriptieprijs bestaat uit een georganiseerde reis naar Genève en een
geldbedrag van Eur 500,00 vrij te besteden.
b. De reis naar Genève omvat het bijwonen van een zitting van het VN-Kinderrechtencomité en het
bezoeken van enkele internationale organisaties, die in Genève gezeteld zijn. Dit deel van de prijs
wordt aangeboden door Defence for Children.
c. De nummers twee en drie van de shortlist krijgen een eervolle vermelding in het tijdschrift
Right!, op de website www.kinderrechten.nl, op de website van Defence for Children en de
website van de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.
d. De prijsuitreiking geschiedt jaarlijks op of omstreeks 6 december (voor het eerst in 2013); de
precieze dag, het uur en de plaats zullen per jaar nader worden bepaald.

7. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.

