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Geachte leden van de VOR en de VFO, 
 
Zoals u weet wordt jaarlijks de VOR-VFO-prijs voor de beste dissertatie op het gebied van de 
onderwijswetenschappen uitgereikt. Het initiatief daartoe is enkele decennia geleden genomen door de VOR. 
Sinds 2003 gebeurt het gezamenlijk door de VOR (Vereniging voor Onderwijsresearch) en het VFO (Vlaams 
Forum voor Onderwijsonderzoek). 
 
De prijswinnaar van de VOR-VFO-Dissertatieprijs 2013 zal tijdens de Onderwijsresearchdagen van 2014 (op 
11-13 juni te Groningen) bekend gemaakt worden. Aan de bekroonde dissertatie zal via een persbericht ruime 
bekendheid worden gegeven. Aan de prijs is een bedrag van 500 euro verbonden. 
 
Voorwaarden voor deelneming 
Deelneming staat open voor alle dissertaties die in het jaar 2013 met succes zijn verdedigd, waarvan de 
promotor werkzaam is aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en de kandidaat lid is van de VOR of het 
VFO. Het judicium 'cum laude' is geen voorwaarde voor deelneming. 
Aanmelding gebeurt door de promotor. Een promotor kan meer dan 1 dissertatie aanmelden. Leden die een 
proefschrift van iemand of van zichzelf willen voordragen, dienen een / de promotor te vragen om de 
nominatie te doen. 
 
Om voor toekenning in aanmerking te komen dient de dissertatie zich te richten op een aspect van het 
onderwijs of op een onderwerp dat direct voor het onderwijs van belang is. Voor de disciplinaire achtergrond 
van de auteur gelden geen voorwaarden. In alle gevallen is het oordeel van de jury bindend. 
Van de ingediende dissertaties nomineert de jury er 3 voor de dissertatieprijs. De genomineerden en de 
winnaar worden tijdens de ORD bekend gemaakt. Degenen die genomineerd zijn (zowel de promotor als de 
kandidaat) ontvangen daarvan ongeveer  
1 week vóór de ORD bericht. 
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Prof. dr. Els Boshuizen (voorzitter jury) 
Prof. Dr. Greetje van der Werf 
Prof. Dr. Jan van Damme 
Prof.Dr. Sjoerd Karsten 
 
 
Inzending/aanmelding 
Promotoren die de jury willen attenderen op een dissertatie die binnen de bovengenoemde periode is 
verdedigd, dienen het volgende in te zenden: 
1. Vier exemplaren van de dissertatie. 
2. Het huidige adres, telefoonnummer en emailadres van de auteur.  
NB De inzending hoeft niet langer vergezeld te gaan van een toelichting of motivering (mag wel). Het feit dat 
de promotor de dissertatie aanmeldt volstaat. 
 
 
De inzendingen s.v.p. richten aan: 
Open Universiteit 
Welten Instituut 
Jury VOR-VFO-prijs 
Prof. Dr. H.P.A. Boshuizen 
Postbus 2960 
6401 DL Heerlen 
 
Sluitingstermijn 
De inzendingen dienen op 7 maart 2014 door de jury te zijn ontvangen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Prof. dr. Els Boshuizen 
 


