Reglement KNAW Early Career Award
Artikel 1. Algemeen
1 De KNAW Early Career Award (hierna: de Award) is door de KNAW ingesteld in 2019 als erkenning
voor jonge getalenteerde onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat worden
geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen.
2 Jaarlijks worden maximaal twaalf Awards uitgereikt, te weten maximaal drie Awards in elk van de vier
KNAW domeinen, rekening houdend met spreiding over disciplines binnen de domeinen:
- Geesteswetenschappen
- Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
- Natuur- en Technische Wetenschappen
- Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
3 De Award bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 15.000,- (zegge: vijftienduizend euro)
dat door de ontvanger naar eigen inzicht mag worden aangewend ten bate van de eigen
onderzoekscarrière,
4 De Award worden gefinancierd uit het KNAW Akademiefonds.
Artikel 2. Voorwaarden voor nominatie

Voor nominatie voor de Award komen jonge getalenteerde onderzoekers in aanmerking die:
- in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen.
- in het jaar van nominatie minimaal drie en maximaal zeven jaar geleden zijn gepromoveerd. Op
deze termijn is de KNAW extensieregeling van toepassing.
- zijn aangesteld bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut.
Artikel 3. Nominatie

1 Als nominatoren voor de Award komen in aanmerking:
- leden van de KNAW
- leden van De Jonge Akademie
- hoogleraren aan Nederlandse universiteiten
- directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
2 Elke nominator kan per nominatieronde maximaal één kandidaat per KNAW domein nomineren.
3 Nominaties moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het
door de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een
nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
4 Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde
sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de nominatie niet
vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.
5 Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de jury’s van de Award mogen geen nominaties
(mede-) indienen.
Artikel 4. Taak, samenstelling en werkwijze jury’s

1 Elk KNAW domeinbestuur stelt een jury in die tot taak heeft nominaties voor de Award voor het
betreffende domein te boordelen en op basis daarvan een gemotiveerde voordracht voor toekenning
te doen aan het bestuur van de KNAW.
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2 Een jury bestaat uit drie KNAW-leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door het
domeinbestuur benoemd voor twee selectierondes. De voorzitter wordt in functie benoemd.
3 In alle gevallen van besluitvorming door de jury’s geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.
4 De leden van de jury’s zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen,
lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
5 De KNAW stelt voor de jury’s een ambtelijk secretaris beschikbaar.
Artikel 5. Beoordelingscriteria

1 De beoordeling van de genomineerde kandidaten voor de Award door de jury’s vindt plaats aan de
hand van de volgende beoordelingscriteria:
- de kandidaat heeft na promotie eigen onderzoek van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit
uitgevoerd.
- de kandidaat wordt in staat geacht om vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te
ontwikkelen.
- overige kwaliteiten en erkenningen voor zover relevant voor wetenschappelijk werk.
2 De jury’s maken van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze voor de
kandidaat/kandidaten. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als
zijnde de voordracht van de jury’s.

Artikel 6. Toekenning en uitreiking

1 Het bestuur van de KNAW beslist op basis van de voordracht van de vier jury‘s over de toekenning van
de Award.
2 De Award wordt uitgereikt door de president van de KNAW of een door de president aangewezen
vervanger.
3 De uitreiking van de Award vindt plaats tijdens een door de KNAW te organiseren bijeenkomst.
4 Elke Award-winnaar zendt het betreffende KNAW domeinbestuur binnen twaalf maanden na
uitreiking van de Award een beknopte beschrijving van de wijze van besteding ten bate van de eigen
onderzoekscarrière van het aan de Award verbonden geldbedrag.
Artikel 7. Slotbepalingen

1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 18 februari 2020 en treedt in werking
op 1 april 2020.
2 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNAW.

