VU StudenTalentprijs 2019 (NL)
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de StudenTalentprijs voldoet de voorgedragen student in ieder geval
aan de volgende voorwaarden:
-

laatstejaars bachelor- of masterstudent;
ingeschreven als voltijd VU-student;
niet ouder dan dertig jaar;
niet meer dan een jaar studievertraging;
een gemiddeld cijfer van ten minste een 7.0.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor de StudenTalentprijs zullen studenten worden beoordeeld aan de
hand van de volgende criteria:
-

De student levert een bijzondere maatschappelijke of culturele bijdrage;
De student heeft organisatietalent, bestuurlijk talent, creatief talent en/of sporttalent;
De student is grensverleggend ingesteld, ondernemend, intrinsiek gemotiveerd,
veerkrachtig en wil al haar/ zijn talenten benutten;
De student bezit eigenschappen die haar/ hem in staat stellen als rolmodel te fungeren
voor (VU-)studenten;
De student is een bruggenbouwer en betrokken bij de VU.

Procedure en tijdpad
-

-

Elke faculteit heeft het recht één student voor te dragen voor de StudenTalentprijs.
De nominatie wordt onderbouwd met relevante gegevens over de verdiensten van de student.
De voordracht is in ieder geval voorzien van:
• een ingevulde criterialijst (zie bijgesloten format);
• een korte voordrachtsbrief namens het FB;
• het c.v. van de voorgedragen student;
• een lijst waaruit het studieresultaat van de genomineerde student blijkt.
Sluitingsdatum voor inzendingen is 1 juli 2019 en voordrachten kunnen per e-mail worden
gezonden aan: s.draaijer@vu.nl;
Alleen volledige voordrachten worden in behandeling genomen;
De voordrachten worden door een jury onder leiding van prof. dr. Joke van Saane beoordeeld.
Beoordeling door de jury zal geschieden in de periode september/oktober 2019.
Na de eerste selectieronde zullen de leden van de jury in een gemeenschappelijk overleg drie
genomineerden voor de shortlist selecteren.
Juryleden onthouden zich van stemming wanneer het de beoordeling van een kandidaat uit de
eigen faculteit betreft.
De genomineerden en niet-genomineerden zullen, samen met het faculteitsbestuur, per mail op
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-

de hoogte worden gebracht.
De tweede selectieronde behelst een interviewronde met de drie genomineerden. De jury zal na
afloop oordelen wie de VU StudenTalentprijs 2019 verdient.
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het VU Nieuwjaarsgala op 23 januari 2020.
De winnaar ontvangt € 4.000 en wordt door Alumni Relaties gekoppeld aan een voor hem of
haar interessante VU-alumnus.

Voor nadere informatie over de criteria en procedure van de StudenTalentprijs kunt u contact opnemen
met de secretaris van de VU Onderwijsprijzen, Silvester Draaijer (s.draaijer@vu.nl)
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Format voordracht StudentTalentprijs 2019 (NL)
Naam student:
Opleiding:
Faculteit:
Opmerkingen vanuit de faculteit
De student levert een bijzondere maatschappelijke of
culturele bijdrage zoals;
- Het organiseren van activiteiten die dialoog en
begrip bevorderen;
- Vrijwilligerswerk;
- Het opzetten van specifieke activiteiten die
maatschappelijk gezien veel impact hebben;
- - Het op hoog niveau beoefenen van topsport
of (uitvoerende) kunsten en het hiervan
gebruik maken om anderen te stimuleren
meer uit zichzelf te halen.
De student is innovatief op maatschappelijk en/of
wetenschappelijk gebied.
De student heeft bewezen te beschikken over een
bijzonder talent op het gebied van organisatie,
bestuur, innovatie, creativiteit, muziek of sport.
De student is ondernemend, intrinsiek gemotiveerd,
veerkrachtig en weet al zijn of haar talenten te
benutten.
De student is een rolmodel voor medestudenten.
Student is een bruggenbouwer en betrokken bij de VU;
zij of hij heeft bijvoorbeeld zitting genomen in een
studentenraad, opleidingscommissie of heeft iets
substantieels bijgedragen aan de universiteit.
Overige opmerkingen
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VU StudenTalentprijs 2019 (Eng)
Requirements
The nominated student meets the following eligibility requirements:
-

Is a final-year Bachelor’s or Master’s student;
Is enrolled as a full-time university student;
Is not above the age of thirty;
Is no more than one year behind with their studies;
Has an average grade of at least 7.0.

Criteria
To qualify for the StudenTalentprijs, students will be assessed on the following criteria:
-

They have made an exceptional social or cultural contribution;
They have organizational skills, managerial talent, creative talent and/or sporting talent;
They are innovative, enterprising, self-motivated, resilient and want to use their talents to the
full;
They possesses characteristics that enable him/her to function as a role model for (VU)
students;
They are mediators and are involved in the VU Amsterdam.

Procedure and schedule
-

-

Each faculty is entitled to nominate one student.
Relevant information on the students’ merits is provided in support of the nomination.
The nomination must include:
• A complete list of criteria (attached format);
• A brief nomination letter on behalf of the Faculty Board;
• The nominated student’s CV;
• The nominated student’s academic resultslist.
The closing date is 1 July 2019. The nominations should be sent by email to s.draaijer@vu.nl;
Nominations will only be considered if accompanied by full and complete documentation;
The faculty nominations are evaluated by an independent jury headed by Prof. Joke van Saane.
The jury will assess the nominations in the period september/oktober 2019;
At their first meeting, the members of the jury will select three nominees;
Jury members will abstain on nominations concerning any candidates from their own faculty.
The second round includes an interview with the three nominees. Afterwards the jury will
decide which of them is most worthy of the StudenTalentprijs;
The winner of the StudenTalentprijs 2019 will be announced at the VU New Years gala of 23
January 2020. This will be communicated in more detail.
The winner will receive a €4,000 prize. In addition. Alumni Relations will link the winner to a top-
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level VU alumnus.

For further information about the criteria for the StudenTalentprijs and the procedure involved, please
contact the Secretary of the committee, Silvester Draaijer (s.draaijer@vu.nl).
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Format nomination StudentTalentprijs 2019 (ENG)
Name of student:
Programme of study:
Faculty:
Criteria for student of the year
The student has made an exceptional social or cultural
contribution, such as:
-

Organizing activities that promote dialogue and
understanding;
- Volunteer work;
- Setting up specific activities which have a major
social impact;
- Engaging in top-level sport or arts (including
performing arts) and using this talent to
encourage others to achieve their full potential,
etc.
The student is innovative in social and/or academic
pursuits.
The student has demonstrated an exceptional talent for
organization, governance, innovation, creativity, music
or sport.
The student is enterprising, self-motivated, resilient,
and is capable of using his or her talents to the full.
The student is a role model for other students.
The student is a bridge-builder and is involved in the
life of the university. For instance, he or she has sat on
a committee or has made a substantial contribution to
the university.
Other remarks
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Comments from the faculty

