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Reglement XBRL Nederland Scriptie Award 
 
 

Art. 1:  De XBRL Nederland Scriptie Award wordt jaarlijks uitgeloofd voor de beste in het 
afgelopen 24 maanden verschenen afstudeerscriptie over (het gebruik van) XBRL 
en/of SBR in de ruimste zin des woords. 

 
Art. 2:  Aan deze competitie kunnen alleen HBO- en WO-studenten deelnemen die in de 

twaalf maanden voorafgaande aan de sluitingsdatum met succes hun 
afstudeerscriptie hebben afgerond. 

 
Art. 3:  Inzendingen dienen aangeleverd te worden in Word-format, lettertype 12, met 

daarbij de vermelding van naam, adresgegevens, telefoonnummer en studierichting. 
 
Art 4:  Inzendingen voor de XBRL Nederland Scriptie Award dienen vóór 1 november 2013 

in bezit te zijn van XBRL Nederland. Afstudeerscripties dienen gestuurd te worden 
naar secretariaat@xbrl-nederland.nl. 

 
Art 5:  Inzendingen worden op originaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en praktische 

relevantie beoordeeld. De jury is bevoegd het bestuur van XBRL Nederland voor te 
stellen om meer dan één winnaar aan te wijzen. 

 
Art 6:  Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecommuniceerd. 
 
Art 7:  De prijs van de XBRL Nederland Scriptie Award bestaat uit een oorkonde en een 

bedrag van € 1.500 euro, de winnaar van de tweede prijs ontvangt een bedrag van  
€ 1.000 euro terwijl aan de derde prijs een bedrag van € 750 verbonden is. Deze 
bedragen worden jaarlijks vastgesteld. 

 
Art 8:  De winnaar wordt bekend gemaakt op een feestelijke bijeenkomst in het eerste 

kwartaal van het jaar na de sluitingsdatum. 
 
Art 9:  De juryvoorzitter is lid van het bestuur van XBRL Nederland. 
 
Art 10:  De zittingsduur van de juryleden is drie jaar, met een mogelijke verlenging tot 

maximaal zes jaar. De leden treden volgens een zodanig aftredingsrooster af, 
waardoor de continuïteit in de werkwijze van de jury gehandhaafd blijft. De jury kan 
zich in haar arbeid desgewenst doen bijstaan door deskundigen op een specifiek 
terrein. 

 
Art 11:  De ingezonden scripties of een mede aangeleverde samenvatting worden 

gepubliceerd op de website van XBRL Nederland www.xbrl.org/nl, het Instant 
Reporting-initiatief van de Hogeschool van Amsterdam www.instantreporting.nl en 
het SBR Programma www.sbr-nl.nl.  
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Contactgegevens: 
Stichting XBRL Nederland 
T.a.v. het secretariaat 
Postbus 275 
2700 AG  Zoetermeer 
Tel: 079 – 363 8109 
E-mail: secretariaat@xbrl-nederland.nl 
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