
 

Project Management Bachelor AWARD 2017 – 2019 
Betere Projecten voor een Betere Wereld  
 
Het Onderzoeksplatform Projectmanagement heeft besloten een Award in te stellen voor de beste 
bachelor scripties van hogescholen. Er is een jury samengesteld om de ingediende scripties te 
beoordelen en de beste scripties te nomineren. De jury bestaat uit een vertegenwoordiging van 
hogescholen en het werkveld: Dr. Liesbeth Rijsdijk (voorzitter); drs. Meinte wildschut; drs. Jelke de 
Boer; drs. Jasper van den Brink; drs. Kjell van der Giessen; Vian Nguyen (BBA). 
 
De jury heeft de volgende randvoorwaarden en criteria opgesteld voor het nominatieproces:  
 

Randvoorwaarden: 
• De inzendingen die in aanmerking komen zijn bachelor (afstudeer)scripties en/of 

ontwikkelde beroepsproducten in de afstudeerfase die met een voldoende zijn beoordeeld. 
Gezocht wordt naar de parels in deze verzameling.  

• De scriptie/het beroepsproduct moet in 2017, 2018 of 2019 verdedigd of ingeleverd zijn.  
• De inzending kan worden ingediend door  

o de afstudeerbegeleider 
▪ maximaal 1 per afstudeerbegeleider; 
▪ voorzien van een begeleidend schrijven met een onderbouwing van de 

voordracht (maximaal 1 A4); of 
o de student/afgestudeerde zelf; ondersteund door de afstudeerbegeleider met een 

brief die ingaat op de criteria; en een motivatie van de student zelf 
▪ vorm vrij te kiezen; en  
▪ in maximaal 5 minuten te lezen/te bekijken.  

• De taal mag Nederlands of Engels zijn.  
• Het onderwerp moet betrekking hebben op projectmanagement in brede zin. 
• De voordracht moet uiterlijk vrijdag 5 juli 2019 ingediend zijn.  
• De inzending moet gestuurd worden naar IPMA-NL, Postbus 54, 3780 BB Voorthuizen onder 

vermelding van Dutch Projectmanagement Bachelor Award 2017-2019 én per mail naar: 
info@ipma.nl ovv Bachelor Award 2017-2019. 

 
Uit de voordracht wordt een shortlist van maximaal 5 inzendingen geselecteerd. Daaruit wordt de 
beste inzending gekozen. Selectiecriteria zijn:  

• De inzending moet een duidelijke vernieuwende bijdrage leveren aan het werkveld project 
management.  

• De scriptie/het beroepsproduct draagt potentieel bij aan het verbeteren van 
projectprestaties.  

• De bijdrage is praktisch toepasbaar.  
• De bestaande kennis of praktijk wordt uitgebreid door de scriptie/het beroepsproduct.  
• De scriptie/het beroepsproduct moet prettig leesbaar zijn, een duidelijke rode draad en 

structuur bevatten en is in goed Nederlands of Engels geschreven.  
• Bij zowel de scriptie als het beroepsproduct is er sprake van toegepast onderzoek van hoog 

niveau, met een duidelijke en relevante probleemstelling, een goed onderbouwde 
methodologiesectie, en kwalitatief goede analyse en resultatensectie met een voor het 
werkveld relevante discussie en conclusie.   
 

De shortlist wordt uiterlijk half september bekend gemaakt en de indieners worden uitgenodigd voor 
het IPMA Award gala in november 2019. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
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Bij deelname aan de award kan een verzoek horen om het onderzoek op een bijeenkomst van IPMA  
NL en/of PMI NL te presenteren.  Het onderzoeksplatform projectmanagement is een 
samenwerkingsband van PMI Netherlands Chapter, IPMA Nederland en onderzoekers van  
verschillende universiteiten en hogescholen opgericht om het 
(toegepast) onderzoek op het gebied van projectmanagement in Nederland te versterken. 


