Reglement Schreudersstudiepijs 2020
Vastgesteld door de voorzitter van het bestuur van de stichting A.M. Schreuders op 21
november 2019.
Artikel 1. Doelstelling
De Stichting A.M. Schreuders heeft ten doel het toekennen van geldprijzen aan personen,
bedrijven of instellingen die bijzondere prestaties hebben geleverd op het gebied van
ondergronds bouwen, of die in hoge mate hebben bijgedragen aan het gebruik van de
ondergrond. De Stichting doet dit middels twee prijzen: de Schreudersprijs voor de
beroepsmatige sector en de Schreudersstudieprijs voor Hogescholen en Universiteiten.
De uitreikingen van deze prijzen wisselen elkaar jaarlijks af.
De prijzen worden verleend door de Stichting A.M.Schreuders, die daartoe in staat is
gesteld door een schenking van de heer A.M. Schreuders.
De Studieprijs wordt om de twee jaar – voor het eerst in 2002 - toegekend aan een
persoon, wiens/wier afstudeerwerk op het gebied van ondergronds bouwen van
bijzondere kwaliteiten getuigt. In 2002 en in 2004 is één winnaar aangewezen, vanaf
2006 zijn dat er twee (zie artikel 4).
Artikel 2. Gegadigden
Voor de prijs komen in aanmerking personen, die met succes een afstudeerproject op het
gebied van ondergronds bouwen hebben afgerond aan een Nederlandse HBO-opleiding of
Universiteit. De afronding van de opleiding dient plaats te hebben gevonden in de
periode van 1 april 2018 tot 31 maart 2020. De aanmelding kan geschieden door de
persoon in kwestie, zijn (haar) afstudeerbegeleider, de voorzitter van de
begeleidingscommissie of anderen.
Artikel 3. Ondergronds bouwen
Voor de prijs wordt onder ondergronds bouwen verstaan het bevorderen van,
voorwaarden scheppen voor, onderzoek en ontwikkelingen voor, alsmede het ontwerpen
van constructies voor menselijke activiteiten beneden maaiveld. Ook geheel of
gedeeltelijk boven maaiveld gelegen constructies komen in aanmerking, althans indien zij
met grond worden afgedekt. Alle disciplines die bijdragen aan het bevorderen van
verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar de prijs, zoals
bijvoorbeeld planologie, stedenbouwkunde, architectuur, landschapsarchitectuur,
economie, rechtswetenschappen, zintuigfysiologie, bouwkunde, civiele techniek en
werktuigbouwkunde.
Voor de prijs worden uitgesloten mijnbouw (winning van grondstoffen), winning van
(drink-)water en thermische energie (warmte/koude), alsmede de opslag van
vloeistoffen, gassen en thermische energie in het korrelskelet van de bodem of in holle
ruimten, gemaakt met oplos- of andere technieken, die niet worden begrensd door een
ondersteunende, kunstmatige bekleding.
Artikel 4. Categorieën en prijzen
4.1 Er worden twee prijzen toegekend, één in de categorie ruimtelijke kwaliteit
(architectuur, planologie, stedenbouw etc.) en één in de categorie techniek (civiele
techniek, werktuigbouw etc.). De jury beslist tot welke categorie een inzending
behoort.
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4.3
4.4
4.5

Beide prijswinnaars ontvangen een oorkonde en een bedrag van 2.500 euro. De
jury zorgt ervoor dat één inzending niet beide prijzen krijgt, ook al bevat die
inzending elementen uit beide categorieën.
Indien meerdere personen gezamenlijk een winnend afstudeerproject hebben
gemaakt, wordt het bedrag gelijkelijk over die personen verdeeld, tenzij er naar
de mening van de jury reden is om hiervan af te wijken.
De jury kan bovendien voorstellen één eervolle vermelding per categorie toe te
kennen, aan elk waarvan een oorkonde en een bedrag van 500 euro is verbonden.
Indien er in een of in beide categorieën geen inzendingen zijn van voldoende
niveau, zulks naar de mening van jury en bestuur, wordt geen prijs en eventueel
ook geen eervolle vermelding toegekend.

Artikel 5. Jury
5.1 Het bestuur van de Stichting stelt de jury in en benoemt de voorzitter. Met het oog
op continuïteit en bekendheid met procedures is de voorzitter bij voorkeur lid
geweest van één van de jury`s uit voorgaande jaren, hetzij van de Schreudersprijs
hetzij van de Schreudersstudieprijs. Met inbegrip van de voorzitter bestaat de jury
uit 5 personen. Daartoe behoren een hoogleraar aan de Faculteit der Civiele
Techniek van de TU Delft, een HBO-docent, een planoloog of stedenbouwkundige
en twee personen met praktijkervaring. Alhoewel dit niet uitputtend kan zijn,
dienen zo veel mogelijk voor ondergronds bouwen van belang zijnde opleidingen
vertegenwoordigd te zijn in de jury.
De juryleden onderschrijven de bepalingen van dit reglement.
Aan de jury wordt een secretaris toegevoegd die geen stemrecht heeft. De
secretaris is Ellen van Eijk medewerkster van COB krachtens de
samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting en COB. De jury 2020 bestaat uit:








prof.ir. A.Q.C. (Aad) van der Horst van Tol (voorzitter; TU Delft en BAM
infraconsult BV)
ir. L.A. (Leo) van Gelder (Hogeschool Rotterdam, Bouwkunde en Civiele
Techniek)
dr.ir. F.D. (Frank) van der Hoeven (TU Delft, Bouwkunde)
ir. H.O. (Hans) Moll (Management Consultant)
ir. R. (Reinald) Top (ZJA Zwarts & Jansma Architecten)
E.M. (Ellen) van Eijk (secretaris; COB)

5.2

De jury beoordeelt de ingezonden afstudeerprojecten aan de hand van
beoordelingscriteria (zie artikel 6), die worden vermeld in de Oproep aan
Kandidaten. De jury mag deze criteria naar eigen oordeel interpreteren en indien
gewenst daaraan andere toevoegen. De wijze waarop de jury inzendingen
beoordeelt en de verdeling van de taken daarbij bepaalt de jury zelf. De jury beslist
bij meerderheid van de aanwezige stemmen, waarbij afwezige juryleden hun stem
kunnen delegeren aan één van de wel aanwezigen. Bij staken van de stemmen
beslist de voorzitter.
De beoordeling bestaat uit twee fasen. In de eerste selecteert de jury uit de
ontvangen inzendingen een aantal genomineerden. In de tweede fase wijst de jury
uit de genomineerden de prijswinnaars en de eventuele eervolle vermelding(en)
aan.
De jury legt de beoordeling vast in een juryrapport, waarin tevens een voorstel
wordt gedaan voor de prijswinnaars en de eventuele ontvanger(s) van een eervolle
vermelding(en). Het rapport beschrijft de gevolgde procedure, somt de inzendingen
op, geeft van elke inzending een korte beoordeling en motiveert uitvoeriger de
keuze van de genomineerden, de prijswinnaars en eventuele eervolle
vermelding(en).

5.3

Het bestuur van de Stichting neemt het voorstel van de jury over, tenzij dringende
redenen zich naar het oordeel van het bestuur daartegen verzetten, in welk geval
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de voordracht aan de jury wordt terugverwezen. Nadat het bestuur het voorstel
heeft overgenomen maakt de jury een ontwerp voor de considerans, die wordt
vermeld op de oorkondes.
Artikel 6. Beoordelingscriteria
Voor de beoordeling van de ingezonden afstudeerprojecten worden de volgende criteria
gehanteerd:
- De mate van stimuleren van ondergronds bouwen
- De mate van innovatie en/of inventiviteit
- De eventuele bruikbaarheid voor de praktijk
- De mate van diepgang (in de tweede fase van de beoordeling – zie artikel 5.2 - kan
de jury overwegen dit criterium een ander gewicht te geven).
Artikel 7. Planning
Het bestuur van de Stichting streeft ernaar de prijsuitreiking te laten plaatsvinden tijdens
het COB-evenement op 12 juni 2020. De onderstaande data gaan van dit tijdstip uit.
Sinds eind 2006 is informatie vermeld op www.COB.nl/schreudersstudieprijs o.a. over
categorieën, grootte prijzen, periode waarin afstudeerwerk moet zijn afgerond
(1 mei 2018 tot 31 maart 2020), wijze van inschrijven en de uiterste datum van
inzending (vóór 31 maart 2020).
Begin 2020 benoemt het bestuur de jury.
December 2019 en februari 2020 wordt de flyer Oproep Kandidaten digitaal aan de
opleidingen gestuurd. De afstudeercoördinatoren, afstudeerbegeleiders etc. worden
verzocht de Oproep onder aandacht van studenten te brengen en te willen optreden als
voorstellers van hun bekende goede afstudeerprojecten bij de inzending. Indien nodig
wordt de website op de oproep aangepast.
Uiterlijk 31 maart 2020 dienen de inzendingen te zijn aangemeld en ontvangen bij de
secretaris van de jury.
Tussen begin april en half mei vergadert de jury drie maal met tussenpozen van
ongeveer twee weken, per keer ongeveer 2 uur. Aan het eind van de
beoordelingsperiode, maar uiterlijk een week voor de hierna te noemen vergadering
jury/bestuur ontvangt het stichtingsbestuur het juryrapport.
Op 25 mei 2020 vergaderen de jury (in ieder geval de voorzitter) en het bestuur van de
stichting over het juryrapport. Tijdens de vergadering laat het bestuur weten of zij
instemt met het voorstel voor genomineerden, prijswinnaars en eventuele eervolle
vermeldingen. Indien dringende redenen zich daartegen zouden verzetten wordt het
voorstel terugverwezen naar de jury. Zo spoedig mogelijk na de vergadering (en de
instemming) krijgen de genomineerden publicitaire aandacht, waarschijnlijk via De
Onderbouwing en de website.
Op 12 juni 2020 worden de prijzen en eventuele eervolle vermeldingen uitgereikt
tijdens het COB-evenement, waarvoor ook alle genomineerden worden uitgenodigd. Bij
de uitreiking is van de jury tenminste de voorzitter aanwezig. Tot de uitreiking geldt
geheimhouding over de namen van prijswinnaars en de ontvangers van eventuele
eervolle vermeldingen.
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