Onderzoeksprijs OOR ON 2016
Initiatief en doel
De OOR ON onderzoeksprijs heeft tot doel om de meest aansprekende, veelbelovende en originele
onderzoeksprestaties voor het voetlicht te brengen waarbij sprake is van samenwerking tussen twee of
meer OOR ON instellingen en nadrukkelijke betrokkenheid van AIOS.
Deze prijs stimuleert de genomineerden om op dezelfde weg door te gaan, verschaft een voorbeeld aan
andere onderzoeksgroepen en stelt de instellingen en afdelingen in staat om jaarlijks voorbeelden aan
te dragen van onderzoek dat bij uitstek bijdraagt aan het versterken van de regionale samenwerking
binnen de OOR ON.
De prijs
De OOR ON onderzoeksprijs bedraagt € 2500 voor de 1e prijs, € 1500 voor de 2e prijs en € 1000 voor
de 3e prijs. De prijs wordt toegekend en dient in het kader van het onderzoek te worden besteed.
Voorwaarden voor nominatie
Voor toekenning van de OOR ON Onderzoeksprijs komen alle onderzoeken in aanmerking waarbij
aantoonbaar sprake is van samenwerking tussen twee of meer OOR ON instellingen en nadrukkelijke
betrokkenheid van AIOS.
Beoordelingscriteria
Genomineerden zijn bij voorkeur nog niet gepromoveerde onderzoekers die in de afgelopen twee jaar
een bijzondere bijdrage hebben geleverd op wetenschappelijk gebied, bijvoorbeeld een excellente
publicatie of het verkrijgen van een excellente subsidie. Excellentie kan ook blijken uit het verrichten
van onderzoek dat een nieuwe wending of een originele bijdrage kan geven aan het publieke debat
over een maatschappelijk onderwerp. Dit betekent dat het bij de onderzoeksprijs zowel om
wetenschappelijke als om maatschappelijke erkenning kan gaan.
De volgende criteria worden gescoord:
1. Waarom is dit de meest aansprekende, veelbelovende en originele onderzoeksprestatie? (Max
2 punten)
2. Wat is het wetenschappelijk belang van de prestatie? (Max 1 punt)
3. Wat is het maatschappelijk belang van de prestatie? (Max 1 punt)
4. Wat was precies de vorm en aard van samenwerking tussen 2 of meer OOR ON instellingen?
(Max 3 punten; 1 punt als het alleen patiëntinclusie betrof van een of meer partners)
5. Wat was precies de betrokkenheid van de AIOS? (Max 3 punten; 1 punt als het alleen
meedoen met anderen betreft)
De inzending
In mei 2016 gaat de call uit naar de instellingen en specialismen om onderzoek te nomineren.
De deadline voor inzendingen is 1 september 2016. De nominatie bestaat hieruit dat op een A4
(maximaal 500 woorden) kort en bondig uiteen wordt gezet waarom het onderzoek wordt
voorgedragen en hoe het onderzoek bijdraagt aan de missie om meer gezamenlijk onderzoek met

participatie van AIOS te stimuleren. Beantwoord daarin de vragen zoals vermeld onder de
beoordelingscriteria.
Tevens dienen de volgende documenten te worden bijgevoegd:
a. een korte samenvatting van het onderzoek (maximaal 250 woorden),
b. een overzicht van de deelnemers aan het onderzoek en hun taak binnen het onderzoek
c. een overzicht met relevante publicaties
d. eventueel de specifieke toppublicatie.
Inzendingen worden gericht aan:
Secretariaat OOR ON, postbus OOR ON: ooron@radboudumc.nl
Alle inzenders krijgen een bericht van ontvangst en een bericht of de aanvraag in behandeling
wordt genomen.
1. De jury draagt gemotiveerd een winnaar voor aan het DB van de OOR ON.
Daarbij wordt een overzicht verstrekt van alle in behandeling genomen aanvragen.
2. De deelnemers krijgen persoonlijk bericht over de uitslag.
3. De winnaar(s) worden op een feestelijke wijze gehuldigd

Jurering
 De jury, bestaat uit minimaal twee opleiders namens de ROC / 2 AIOS namens de Artsassistenten vereniging OOR ON en 1 vertegenwoordiger namens de Raden van Bestuur OOR
ON,
 De jury kiest zelf een voorzitter uit hun midden. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.
 De jury geeft een korte schriftelijke motivering van de toekenning van de onderzoeksprijzen.
 De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de prijs niet toe te
kennen. Over beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
 De jury deelt de beslissing tijdig mee aan het DB OOR ON. Zij geeft daarbij ook een totaal
overzicht van de ingediende nominaties.
 De plenaire vergadering van de OOR ON houdt zich het recht voor het reglement te wijzigen.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.

Bekendheid
Het DB OOR ON draagt er zorg voor dat de toekenning en de uitreiking van de Onderzoeksprijs OOR
ON op geëigende wijze wordt gepubliceerd.
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