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Doelstellingen
Het stimuleren dat studenten marktrelevante en vernieuwende thema’s als onderwerp nemen, die
van belang zijn voor Nederlandse vastgoedbeleggers.
Het stimuleren dat studenten zich bewust zijn van de impact van de resultaten van hun studie op
de verdere professionalisering en ontwikkeling van het vakgebied.
Het stimuleren van het in brede(re) kring bekend maken van de bereikte studieresultaten.
Het bevorderen van de bekendheid met de vastgoedbeleggingssector.
Criteria
De prijs wordt toegekend aan afstudeerscripties ter afronding van universitaire masteropleidingen
of vastgoedgerelateerde postacademiale of post HBO masteropleidingen.
De scriptie dient relevant en vernieuwend te zijn voor: de belangen van Nederlandse
vastgoedbeleggers; het beleggen in vastgoed in het algemeen; het beleggen in Nederlands
vastgoed of het beleggen in vastgoed op buitenlandse markten, bezien vanuit de Nederlandse
optiek. Het eindcijfer dat is toegekend aan de scriptie is minimaal een 8 (acht).
Inzending
De inzending dient te voldoen aan de in dit reglement gestelde voorwaarden en geldt pas als
inzending nadat het bureau van IVBN deze hierop heeft getoetst en als ontvankelijk heeft
verklaard. De inzending is vervolgens onderwerp van beoordeling door de jury.
De scriptie dient digitaal (pdf) te worden toegestuurd naar info@ivbn.nl.
Met de scriptie dient een schriftelijke toelichting met een lengte van ten hoogste 500 woorden
door de begeleider(s) van het betrokken opleidingsinstituut of –instelling te worden toegestuurd.
Hierin dient ook duidelijk te worden gemotiveerd wat de relevantie is.
Een inzending kan slechts éénmalig meedingen naar de IVBN Scriptieprijs.
Procedure
De prijs die wordt uitgereikt heeft betrekking op het voorafgaande studiejaar. Er worden
maximaal drie scripties genomineerd door de jury. Er wordt tevens een prijs uitgereikt aan de
onderwijsinstelling van de winnende scriptie. De toe te kennen bedragen worden elk jaar
opnieuw vastgesteld.
Indien daar aanleiding toe is, kan worden besloten géén hoofdprijs uit te reiken en/of minder
nominatieprijzen.

5.
Jury en beoordeling
De jury wordt benoemd door de IVBN-werkgroep Strategie & Research en bestaat uit maximaal vijf
personen. De jury kan zich laten bijstaan door externe deskundigen en externe deskundigen kunnen deel
uitmaken van de jury. De jury functioneert onder auspiciën van de werkgroep. Indien er sprake is van
directe betrokkenheid van een jurylid bij één van de ingediende scripties dan stemt het betreffende jurylid
niet mee over de betreffende scriptie(s).
De jury beoordeelt de inzendingen op:
 de kwaliteit van de scriptie in het algemeen qua breedte, diepte, gehanteerde methodologie,
conclusies en aanbevelingen;
 de relevantie voor het beleggen in vastgoed;
 het belang van de betreffende studie voor de verdere professionalisering van de
vastgoedbeleggingssector;
 de innovatieve aspecten binnen de verrichte studie;
 de wijze van presentatie;
 de originaliteit.
De genomineerden presenteren hun inzending aan de jury. Aan de hand van de presentaties kiest de jury
een winnaar.
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