Reglement VvS+OR Ph.D. Thesis Award
for english please scroll down..
De VvS+OR Ph.D. Thesis Award, ingesteld in 2012, wordt jaarlijks toegekend voor een
excellente dissertatie op het gebied van de statistiek en/of de operationele reserach.

Voordracht
Genomineerden dienen op enig moment gedurende de twee studiejaren (1 september -- 1
september) voorafgaand aan de uitreiking van de prijs gepromoveerd te zijn aan een Nederlandse
instelling voor wetenschappelijk onderwijs. De genomineerde mag hoogstens 1 keer deelnemen.
Het promotieonderzoek dient op zijn minst nauwe raakvlakken te hebben met de statistiek en/of
de operationele research. De nominatie dient te geschieden door de promotor(es) van de
genomineerde.

De prijs
De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de onderzoeker die naar het oordeel van de jury het beste
proefschrift heeft geschreven. Het proefschrift dient hierbij als beoordelingsmateriaal.
Desgewenst kan de jury de prijs toekennen aan maximaal twee personen. Indien geen enkel
proefschrift van voldoende niveau wordt geacht, kan de jury besluiten de prijs niet toe te
kennen. De prijs bedraagt € 1000,- per winnaar. Naast de toekenning van de prijs of prijzen
heeft de jury de mogelijkheid proefschriften eervol te vermelden. Alle prijswinnaars en eervol
vermelde deelnemers ontvangen een diploma dat uitgereikt wordt op de eerstvolgende annual
meeting van de VvS+OR.

Criteria
Het proefschrift wordt o.a. beoordeeld op de volgende punten:
− originaliteit en creativiteit van het onderzoek
− conclusies en resultaten die praktisch toepasbaar en/of van fundamenteel theoretisch
belang zijn
− leesbaarheid

De jury
De jury bestaat uit vijf personen, waaronder een lid van het bestuur van de VVS.
Het bestuur van de VVS benoemt de leden van de jury; deze dienen in principe hoogleraar te
zijn. De jury wordt bijgestaan door een door het VVS bestuur aangewezen secretaris. Indien
nodig kan de jury of een jurylid externe experts raadplegen. Tijdens de juryvergadering aan het
begin van het jaar van de uitreiking worden (eventuele) prijzen en/of eervolle vermeldingen
toegekend. Juryleden die bij deze vergadering verhinderd zijn, dienen een schriftelijke
beoordeling naar secretaris van de jury te sturen of zich te laten vertegenwoordigen door een
vervanger.

Tijdschema en procedure

Voor de VvS+OR Ph.D. Thesis Award in het jaar x geldt het volgende tijdschema.
1.De periode waarin de kandidaten gepromoveerd dienen te zijn, loopt van 1 september in
het jaar x-3 tot 1 september in het jaar x-1.
2.Indieners dienen voor 1 december in het jaar x-1 het ingevulde en ondertekende
nominatieformulier en een aanbevelingsbrief te sturen naar thesisaward@vvs-or.nl.
Tevens dienen vijf hard-copy exemplaren van het proefschrift gestuurd te worden naar de
secretaris van de jury, op onderstaand adres.
3.In de aanbevelingsbrief dienen in ieder geval aan te orde te komen:
- Een inhoudelijke motivatie: waarom verdient het proefschrift de Ph.D. thesis award?
- De overige kwaliteiten van de genomineerde.
4.Na 1 december in het jaar x-1 stuurt de secretaris de proefschriften door naar de
juryleden, die deze proefschriften zo objectief mogelijk beoordelen. In de eerste drie
maanden van het jaar x zal de jury (eventuele) prijzen en/of eervolle vermeldingen
toekennen. Over niet uitverkoren proefschriften wordt geen correspondentie gevoerd.
5.Alle indieners ontvangen bericht van de secretaris van de jury. De prijzen en/of eervolle
vermeldingen zullen op de annual meeting van de VvS+OR in het jaar x (omstreeks Pasen)
worden uitgereikt.

Inlichtingen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris van de jury: Dr. Mark van der Loo,
Centraal Bureau voor de Statistiek, Dpt of Methodology and Quality, Room A3069, Postbus
24500, 2490 HA Den Haag, e-mail: thesisaward@vvs-or.nl

Rules VvS+OR Ph.D. Thesis Award
(Note Dutch regulation is binding)
The VvS+PR Ph.D. Thesis Award, installed in 2012, is bestowed each year to an outstanding
doctoral dissertation in the fields of Statistics and/or Operations Research.

Nomination
The promotor(es) nominate a researcher that successfully defended his or her Ph.D. at a Dutch
university in the two academic years (September 1 to September 1) prior to the award ceremony.
Nomination is allowed only once. Thesis topic(s) should be closely related to statistics and / or
operations research.

Prize
The annual prize is awarded to the candidate who in the opinion of the jury has written the best
Ph.D. thesis. If desired, the jury is allowed to award the prize up to two candidates. If no thesis of
sufficient quality has been nominated, the jury may decide not to award the prize. The prize is €
1000, - per winner. Besides awarding a prize, the jury has the option of honorable mention. All
winners and honorable mentioned nominees receive a diploma that is awarded at the annual meeting
of the VvS+OR.

Criteria
The thesis is evaluated on the following points (among others):
− originality and creativity
− practical applicability and/or fundamental theoretical importance of the main scientific
results reported in the thesis
− readability

The jury
The jury consists of five persons, including a member of the board of the VVS. The board of the
VvS+OR appoints the members of the jury, which should consist of full professors only. The jury is
assisted by a secretary appointed by the board of the VvS+OR. If necessary, the jury may consult
external experts. At the jury meeting at the beginning of the year a decision will be made on the
prizes and / or honorable mentions. Jurors who are unable to attend this meeting should submit a
written evaluation to the secretary of the jury, or should be represented by a substitute.

Schedule and Procedure
The VvS+OR Ph.D. Thesis Award in the year x is subject to the following timetable.
1. The period during which candidates should have obtained their Ph.D., runs from 1
September in the year x-3 to September 1 in the year x-1.
2. Applicant sends the completed and signed nomination form and a letter of recommendation
to thesisaward@vvs-or.nl; as well as five (5) hard-copies of the Ph.D. thesis to the secretary
(address below).
3. The recommendation letter should include:
- A motivation: why should this Ph.D. thesis be given a thesis award?
- Additional qualifications of the nominee

4. After December 1 in the year x-1, the Secretary sends the theses to the jurors, who will
evaluate these theses as objectively as possible. In the first three months of the year x, the
jury corresponds (if any) prices and / or honorable mentions are awarded. The jury does not
correspond about the theses that have not been awarded.

5. All applicants receive notice from the secretary of the jury. Prizes and / or honorable
mentions will be awarded on the annual meeting of the VvS+OR in the year x (around
Easter).

Information
Further information can be obtained from the secretary of the jury: Dr.. Mark van der Loo, Central
Bureau of Statistics, Methodology and Quality of Dpt, Room A3069, PO Box 24500, 2490 HA The
Hague, e-mail: thesisaward@vvs-or.nl

