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Reglement voor de NVvA Buitenlandbeurs 
 
 

I. Doelstelling van de Buitenlandbeurs 
De Buitenlandbeurs is een prijs, door de NVvA ingesteld om arbeidshygiënisten de kans te geven buiten 
Nederland een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en/of verspreiding van de kennis op het gebied 
van arbeidshygiëne. De prijs kan jaarlijks worden toegekend. Ze is ingesteld naar aanleiding van de wens 
van de leden om actief vorm te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
II. Jurysamenstelling en procedure beoordeling  
1. Alle arbeidshygiënisten die lid zijn van de NVvA worden in de gelegenheid gesteld een 

projectvoorstel in te dienen voor de buitenlandbeurs. 
2. De Werkgroep Internationaal van de NVvA benoemt uit haar midden een jury en een voorzitter, de 

jury bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. De leden van de jury hebben geen 
conflicterende belangen, bijvoorbeeld door zelf indiener van een voorstel te zijn. Als hierdoor geen 
drie leden kunnen worden benoemd wijst de voozitter van de Werkgroep Internationaal andere 
leden van de NVvA aan als lid van de jury. 

3. De criteria voor beoordeling van de voorstellen zijn vervat in een ‘scoreformulier’ dat deel uitmaakt 
van het reglement. Het formulier is te vinden in bijlage 1. 

4. De jury beoordeelt de voorstellen en draagt één of meer inzendingen voor bij het bestuur van de 
NVvA voor toekenning van een beurs, binnen het vastgestelde budget. Als basisvoorwaarde voor 
nominatie geldt dat in de beoordeling van de het voorstel tenminste 70 % van het maximale aantal 
te behalen punten is behaald. 1  

5. De nominatie wordt door de jury toegekend op basis van de beoordeling van het projectvoorstel 
door de jury.  

6. De beurs bestaat uit een geldbedrag ten behoeve van het uitvoeren van het project. Het budget voor 
de beurs wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.  

7. De feitelijke toewijzing van de beurs vindt plaats op basis van: 
a. een door het bestuur van de NVvA goed te keuren projectvoorstel, inclusief begroting; 
b. de definitieve toezegging van de winnaar dat deze een artikel over het gerealiseerde project 

zal schrijven in een vaktijdschrift (indien gepubliceerd wordt in een internationaal tijdschrift, 
wordt tevens het schrijven van een samenvatting voor plaatsing in het Tijdschrift voor 
Toegepaste Arbowetenschappen gevraagd) en een presentatie tijdens het eerstvolgende 
symposium van de NVvA.  

8. De uitkering van de beurs vindt plaats op basis van: 
a. een gespecificeerde en van voldoende bewijsstukken voorziene afrekening; 
b. overlegging van het aan het desbetreffende vaktijdschrift aangeboden manuscript;  
c. een aanmelding voor een presentatie op het symposium van de NVvA. 
Op basis van de begroting kan desgewenst een voorschot worden verleend. 

9. Na de bekendmaking van de winnaar ontvangen de indieners een overzicht van de door de jury 
toegekende scores.  

10. In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NVvA op voordracht van 
de jury. Het bestuur van de NVvA kan besluiten de beurs niet toe te kennen. 

 
III. Beoordelingscriteria 
De jury hanteert de volgende beoordelingsprocedure. 
1. De beoordeling geschiedt aan de hand van vastgestelde criteria op bovengenoemde onderdelen. 
2. Op elk onderdeel worden een aantal vastgestelde items beoordeeld. Elk item wordt beoordeeld met 

behulp van een driepuntsschaal met de volgende scores: (1) neutraal, (2) goed en (3) zeer goed. 
3. De onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl worden beoordeeld op basis van het ingediende 

voorstel. Maximaal drie voorstellen met de hoogste totaalscore worden geselecteerd. Indien de jury 
van mening is dat slechts één voorstel in aanmerking komt, kán de jury besluiten de beurs in dat jaar 
niet toe te kennen. In dit geval mag het geselecteerde voorstel in het volgende jaar opnieuw 
meedingen naar de Buitenlandbeurs.  
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  het maximale te behalen aantal punten is gelijk aan het aantal juryleden maal het aantal te scoren items maal 

het aantal te behalen punten per item. 
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4. De beoordelingscriteria voor de onderdelen zijn:  
 doelland (mate van ontwikkeling) 
 omvang van de risicopopulatie  
 originaliteit  
 helderheid en volledigheid van het voorstel  
 relatie met de activiteiten van de vereniging 
 realiteitsgehalte van de begroting  
 slagingskans op korte termijn  
 implementatiekans op lange termijn (passend in bestaande structuur) 

Met name voorstellen met betrekking tot laag ontwikkelde landen op het gebied van 
Arbeidshygiëne, een grote risicopopulatie, projecten met een originele insteek, heldere en volledige 
voorstellen, voorstellen met een relatie met activiteiten van de vereniging (in het buitenland), met 
een reële begroting (zonder commerciële elementen), met een grote kans op resultaat op de korte 
termijn en blijvende resultaten op de lange termijn, maken kans op de beurs. 

5. Projecten waarvoor vergoeding van eigen uren zijn opgenomen komen niet in aanmerking voor 
toekenning van deze beurs. Als er sprake is van cofinanciering, dan dient dit op een heldere wijze in 
het voorstel te worden beschreven. 

 
IV. Berekening eindscore 

Het projectvoorstel wordt beoordeeld op 8 items, die elk maximaal met drie punten kunnen worden 
gewaardeerd. Elk jurylid kent minimaal één en maximaal drie punten per onderdeel toe.  
De beoordeling van met voorstel wordt uitgedrukt als percentage: het door een kandidaat behaalde 
aantal punten gedeeld door het maximum aantal te behalen punten (vermenigvuldigd met 100). 

 
 Eindscore: 

De kandidaat met de hoogste eindscore (maar minimaal 70%) wint de Buitenlandbeurs. Indien de 
begroting van de winnaar niet het volledige beschikbare bedrag vergt, dan kan ook aan de nummer 
twee een beurs worden toegekend als het resterende bedrag de begroting van die aanvraag dekt. 
Indien twee kandidaten een gelijk aantal punten hebben gekregen, dan beslist de voorzitter welke 
indiener de winnaar wordt.  

 
V. Uitreiking van de beurs 
 De winnaar wordt bekend gemaakt op de feestavond van het jaarlijkse NVvA symposium. Maximaal 

drie genomineerden worden uitgenodigd voor deze de feestavond, zij worden geacht daadwerkelijk 
aanwezig te zijn. De kosten voor deelname aan de feestavond komen voor rekening van de NVvA. 

 
VI. Evaluatiemomenten en overige bepalingen 
 Na een periode van 10 maanden na de toekenning van de beurs zal er een evaluatie plaatsvinden 

met de vereniging, aangaande de uitvoering, het behalen van de doelstellingen en de besteding van 
de gelden. Deze evaluatie zal worden uitgevoerd door de prijswinnaar samen met een bestuurslid en 
een lid van de Werkgroep Internationaal. Na afronding, maar uiterlijk na 22 maanden zal deze 
evaluatie nogmaals worden uitgevoerd. 

 De gelden moeten binnen 2 jaar besteed zijn. Indien het budget na 2 jaar vanaf het moment van 
toekennen niet (volledig) besteed is, dan zal het resterende bedrag niet worden uitgekeerd en 
terugvloeien in de kas van de vereniging, tenzij het bestuur anders beslist. 

 
VII. Gevallen waarin de beoordelingswijze niet voorziet 
 Bij verschillen in interpretatie van de beoordelingscriteria beslist de voorzitter van de jury in overleg 

met het bestuur. 
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Bijlage 1  Scoreformulier 
 
 

 
 
 
 
Aanvragen die niet voldoen aan de criteria worden niet in behandeling genomen. Hierbij kan het gaan 
om: 

- De aanvrager is of de aanvragers zijn geen lid van de NVvA 
- De aanvrager is of de aanvragers zijn geen arbeidshygiënist 
- In het projectvoorstel worden uren van de aanvrager(s) in rekening gebracht 
- Er is sprake van een onduidelijke cofinanciering 

De indiener wordt, zo mogelijk per omgaande, geïnformeerd over de afwijzing die vervolgens zo nodig 
kan worden aangepast zodanig dat deze wel voldoet. 
 
Naar aanleiding van de evaluatie van de voorgaande beurzen door het bestuur en de juryvoorzitter in 
2015 benadrukt het bestuur dat ze het belangrijk vindt dat de beurs een wedstrijdelement houdt. 
Daardoor krijgen jaarlijks alle leden de gelegenheid om mee te dingen naar de beurs en de kans deze te 
winnen. De NVvA gaat in het kader van deze beurs dan ook geen verplichtingen aan, die langer lopen dan 
de uitvoering van de winnende projecten en dat is in principe één jaar.  
 


