Richtlijnen Akademie Colloquia
Hieronder worden de opzet en aanvraagprocedure voor Akademie Colloquia beschreven. Deze richtlijnen
gelden vanaf 1 december 2016 en blijven geldig tot de KNAW nieuwe richtlijnen bekend maakt.

Toelichting Akademie Colloquia
• Akademie Colloquia zijn kleinschalige en exclusieve expertmeetings van de KNAW. Zij worden bij de
KNAW in het Trippenhuis te Amsterdam gehouden. Het doel is een selecte groep van maximaal 50
excellente wetenschappers uit binnen- en buitenland bij elkaar te brengen op een wetenschappelijk
thema waar belangrijke innovatieve ontwikkelingen te verwachten zijn.
• Ieder jaar worden 6 tot 7 Akademie Colloquia door de KNAW gefinancierd én georganiseerd.
Onderzoekers kunnen een keer per jaar een aanvraag indienen. Hieruit wordt een keuze gemaakt door
het bestuur van de KNAW.
Aanvragen en deadline
• Senior onderzoekers (gepromoveerd en ten minste vier jaar postdoc-ervaring) werkzaam aan een
Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling kunnen een aanvraag indienen voor een Akademie
Colloquium.
• De deadline voor het indienen van aanvragen is jaarlijks 1 maart.
• Een aanvraag moet met behulp van een ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier bij de
KNAW worden ingediend via wetenschapsfondsen@knaw.nl. Een aanvraag is ingediend als de
aanvrager een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen. Het aanvraagformulier is
beschikbaar op de website van de KNAW via www.knaw.nl/colloquia.

Indieningsvoorwaarden

Organisatie en financiering
• De aanvrager is de wetenschappelijk organisator van het Akademie Colloquium. Hij/zij is
verantwoordelijk voor de inhoud van het programma, de selectie van de sprekers en deelnemers, en
een sluitende begroting.
• Een Akademie Colloquium duurt 2 tot 3 dagen. Per dag kan maximaal € 6.500 worden aangevraagd.
Voor een eendaagse masterclass is maximaal € 3.500 euro extra beschikbaar. De totale bijdrage vanuit
de KNAW is dus maximaal € 23.000. De wetenschappelijk organisator is zelf verantwoordelijk voor
eventuele aanvullende financiering. Een Akademie Colloquium mag niet worden (mee-)gefinancierd of
gesponsord door bedrijven en andere commerciële organisaties. Eventueel inschrijfgeld van
deelnemers mag niet meer dan € 150,- per deelnemer bedragen.
• De KNAW verzorgt de praktische organisatie van het Akademie Colloquium. Deze bestaat uit:
- Logistieke organisatie (uitnodigen, inschrijven, abstract-boek en programma opstellen,
congresfaciliteiten, sociaal programma, hotelreserveringen, registratie/begeleiding, et cetera).
- Financiële administratie (opstellen en bewaken begroting, verzorgen betalingen, innen inschrijfgeld,
opstellen eindafrekening).
Alle uitgaven en eventuele inning van inschrijfgeld worden vanuit de KNAW gedaan. Dit houdt tevens
in dat de financiële bijdrage van de KNAW niet aan de wetenschappelijk organisator overgemaakt
wordt.

Sprekers, deelnemers en masterclass
• De "kern" van een Akademie Colloquium bestaat uit circa vijftien sprekers, waarvan de meerderheid
uit het buitenland komt. De sprekers worden breed erkend als wetenschappelijke experts in hun
vakgebied.
• Het aantal overige deelnemers (dus exclusief sprekers) bestaat uit maximaal 35 gepromoveerde
onderzoekers uit Nederland en het buitenland. Zij worden geselecteerd op grond van hun
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wetenschappelijke reputatie en/of op grond van een samenvatting van een voorgestelde
wetenschappelijke voordracht of poster.
• Aan de masterclass moeten minimaal 15 promovendi deelnemen. De wetenschappelijk organisator
staat vrij het programma naar eigen inzicht in te richten.
Overige praktische voorwaarden

Data Akademie Colloquium
• Het Akademie Colloquium vindt plaats in het kalenderjaar volgend op de deadline voor het indienen
van aanvragen. Om een gelijkmatige verspreiding van de toegekende colloquia te realiseren, moet de
aanvrager voorkeursdata voor de eerste én tweede helft van het jaar aangeven.
• De uiteindelijke keuze van de data wordt pas na een toekenning in overleg tussen de KNAW en de
wetenschappelijk organisator vastgesteld. Deze is mede afhankelijkheid van de beschikbaarheid van
hotel en zaal, en de planning van de andere toegekende aanvragen.

Congresfaciliteiten en hotelaccommodatie
• De zaalhuur in het Trippenhuis wordt niet in rekening gebracht. De cateringkosten (koffie/thee, lunch)
in het Trippenhuis bedragen voor 50 deelnemers ongeveer € 1.100 per dag.
• Het wetenschappelijke deel van het programma moet in principe doordeweeks tussen 9.00 en 18.00
uur in het Trippenhuis plaatsvinden.
• De hotelaccommodatie wordt door de KNAW geboekt. U kunt per deelnemer uitgaan van ongeveer
€ 185 per nacht (inclusief ontbijt).

Beoordelingscriteria
• Het wetenschappelijke niveau, waarbij gelet wordt op niveau en samenstelling van de sprekers,
deelnemers en organisatoren, de probleemstelling en het programma.
• De mate waarin het onderwerp op dit moment in de belangstelling van de wetenschap of het
vakgebied staat;
• Het niveau waarop in Nederland op het vakgebied wetenschappelijk onderzoek wordt verricht;
• Bij aanvragen van gelijkwaardig niveau wordt de voorkeur gegeven aan aanvragen waarvan een
masterclass onderdeel uitmaakt. Tevens wordt gelet op de spreiding over vakgebieden van de
verschillende aanvragen.

Beoordelingscommissie
Een commissie van de KNAW beoordeelt namens het KNAW-bestuur de aanvragen in competitie met
elkaar aan de hand van de beoordelingscriteria. Deze commissie bestaat uit vier KNAW-leden en twee
leden van De Jonge Akademie en is breed samengesteld qua vakgebied en werkkring.

Bekendmaking uitslag
Een aanvrager krijgt uiterlijk in de maand juli schriftelijk bericht of de aanvraag wel of niet is toegekend.

Financiële en inhoudelijke verantwoording
• Binnen drie maanden na afloop van het Akademie Colloquium wordt de financiële verantwoording
door de KNAW opgesteld. Op basis van deze verantwoording wordt de definitieve hoogte van de
financiële bijdrage van de KNAW vastgesteld. Een financieel tekort moet door de wetenschappelijk
organisator worden gedekt. Een financieel overschot wordt met het naar de KNAW toe te rekenen deel
van het overschot afgetrokken van de financiële bijdrage van de KNAW.
• De wetenschappelijk organisator moet binnen drie maanden na afloop van het Akademie Colloquium
een kort inhoudelijk verslag bij de KNAW indienen.

Meer informatie
Rachel Basaur, KNAW wetenschapsfondsen, e-mail wetenschapsfondsen@knaw.nl of telefoon
020 551 0804.

