Reglement Faces of Science
Artikel 1 Algemeen
1 Faces of Science is in 2014 door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
en De Jonge Akademie samen met NEMO Kennislink ingesteld met als doel scholieren en studenten
kennis te laten maken met de wereld van wetenschap en het werk van wetenschappers.
2 Faces of Science is een online podium waar promovendi aan de hand van blogs, filmpjes en artikelen
over hun onderzoek laten zien wat wetenschap is, en wat het werk van wetenschappers inhoudt.
3 Faces of Science wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.

Artikel 2 Voorwaarden voor nominatie
Voor nominatie voor deelname aan Faces of Science komen in aanmerking kandidaten die:
• promovendus zijn aan een Nederlandse universiteit;
• zich nog minimaal één jaar voor hun promotie bevinden. De voorkeur gaat uit naar kandidaten in de
eerste helft van een promotietraject;
• gemotiveerd zijn voor deelname aan en bereid zijn tot een redelijke tijdsinvestering voor Faces of
Science (ten minste tot een half jaar na de promotie);
• vanaf het moment van bekendmaking van deelname beschikbaar zijn voor het maken van filmpjes,
aanleveren van materiaal en dergelijke ten behoeve van Faces of Science;
• de Nederlandse taal voldoende beheersen om op toegankelijke wijze hun onderzoek in de Nederlandse
taal te kunnen presenteren op de website Faces of Science aan de (belangrijkste) doelgroep
(bovenbouw vwo-leerlingen, hun docenten en studenten).

Artikel 3 Nominatie
1 Als nominatoren voor Faces of Science komen in aanmerking:
- leden van de KNAW
- leden en alumni van De Jonge Akademie
- NEMO Kennislink
2 Leden van de KNAW en leden/alumni van De Jonge Akademie kunnen ieder één kandidaat per
selectieronde nomineren. NEMO Kennislink kan maximaal vijf kandidaten per selectieronde
nomineren.
3 Nominaties moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het
door de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een
nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
4 Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde
sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de nominatie niet
vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.
5 Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de selectiecommissie van Faces of Science mogen
geen nominaties (mede-) indienen.

Artikel 4 Taak, samenstelling en werkwijze selectiecommissie
1 Het bestuur van de KNAW stelt een selectiecommissie in die tot taak heeft de nominaties voor Faces of
Science te beoordelen.
2 De selectiecommissie beslist namens het KNAW-bestuur over de toelating tot deelname.
3 De selectiecommissie bestaat uit drie leden vanuit verschillende vakgebieden, die lid zijn van de KNAW
en/of lid of alumnus van De Jonge Akademie. De leden worden door het bestuur van de KNAW
benoemd voor twee beoordelingsrondes. De voorzitter van de selectiecommissie wordt in functie
benoemd en is KNAW-lid.
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4 In alle gevallen van besluitvorming door de selectiecommissie geschiedt deze bij meerderheid van
stemmen.
5 De leden van de selectiecommissie zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen,
lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
6 De KNAW stelt voor de selectiecommissie een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 5 Beoordelingscriteria
1 De beoordeling van genomineerde kandidaten voor Faces of Science door de selectiecommissie vindt
plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
- de wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, blijkend uit het CV
- het vermogen van de kandidaat om op aansprekende wijze zijn/haar onderzoek te presenteren aan
de (belangrijkste) doelgroep van Faces of Science (bovenbouw vwo-leerlingen, docenten en
studenten)
- de mate van ervaring van de kandidaat om via (sociale) media, zoals blogs, Facebook, Twitter,
Instagram etc. aandacht te besteden aan onderzoek
- de mate van ervaring van de kandidaat met mediaoptredens en/of lezingen voor middelbare
scholieren of algemeen publiek
- additionele activiteiten van de kandidaat, bijv. een onderzoekstage in het buitenland, een gewonnen
prijs of nevenactiviteiten, blijkend uit het CV.
2 Daarnaast wordt bij de selectie gestreefd naar:
- goede regionale spreiding
- evenwichtige verdeling over vakgebieden en universiteiten/onderzoeksinstellingen
- evenredige man/vrouw-verhouding
- vertegenwoordiging van verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden
- vertegenwoordiging van verschillende fasen binnen een promotietraject

Artikel 6 Toekenning
1 De selectiecommissie selecteert uit de nominaties maximaal 12 deelnemers aan Faces of Science per
selectieronde.
2 De uitkomst van de selectie wordt medegedeeld aan de nominatoren. Vervolgens wordt contact
opgenomen met de geselecteerde kandidaten om werkafspraken te maken.

Artikel 7 Slotbepalingen
1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 28 oktober 2013 en treedt in werking
op 28 oktober 2013.
2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNAW.

