
Reglement Jong KNCV Spotlight prijs 

Algemeen: 

- De Jong KNCV Spotlight prijs is een competitie voor PhD Studenten in chemie, life science en 

procestechnologie. 

- De taal van de competitie is Nederlands. Deelname is niet alleen voor Nederlanders, ook PhD 

studenten uit het buitenland die geïnvesteerd hebben in hun Nederlands, mogen deelnemen. 

- In de voorronde wordt een korte video pitch gemaakt, deze dient te voldoen aan de volgende eisen: 

 - Maximaal 60 seconden; 

 - De video voor de voorronde is specifiek voor deze competitie opgenomen, een eerder  

    gebruikte pitch is niet toegestaan. 

- De deelnemer is beschikbaar tijdens de Avond van de Chemie. 

- De Spotlight prijs kent één winnaar, die 500 euro en een trofee wint. 

- Winnaars van eerdere edities zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers en finalisten van eerdere 

edities mogen opnieuw meedoen, mits ze nog PhD student zijn en een nieuwe video maken voor de 

voorronde. 

Jurering van de voorronde: 

- Jong KNCV zal een jury samenstellen en de namen van de leden delen op de website. 

- Elk van de juryleden zal alle inzendingen bekijken en onafhankelijk een top 5 samenstellen. (nr. 1: 5 

punten, nr. 2: 4 punten, nr. 3: 3 punten, nr. 4: 2 punten en nr. 5: 1 punt).  

- Wanneer alle punten van alle juryleden bij elkaar op worden geteld, vormt een lijst met punten, 

waarvan de top 3 live mag pitchen bij de Avond van de Chemie. In het geval dat het vormen van een 

top 3 niet mogelijk is door een gelijk aantal punten, stemmen de juryleden opnieuw tussen de 

inzendingen met gelijke punten. 

- De jury krijgt de volgende criteria mee voor de jurering: 

           1) Word ik nieuwsgierig en enthousiast van de pitch om meer te weten over het onderwerp? 

           2) Weet de pitcher zijn/haar onderzoek te vertalen naar een breed chemisch publiek? 

           3) Weet de deelnemer goed uit te leggen waarom zijn/haar onderzoek belangrijk is? 

           4) Heeft de deelnemer een verhaal verteld binnen de maximale tijd van 60 seconde? 

- Alle deelnemers ontvangen de uitslag van de voorronde per mail. Kort daarna zullen ook de namen 

van de finalisten op de kanalen van Jong KNCV gedeeld worden. 

- Over de punten en jurybeoordelingen wordt niet gecommuniceerd. 

- Indien er een situatie voordoet waarin de eerlijkheid van de wedstrijd betwijfeld wordt en het 

reglement niet voldoet, neemt de jury daarover een beslissing. 

De finale tijdens de Avond van de Chemie: 

- De pitches tijdens de Avond van de Chemie zijn live en duren drie minuten; 

- De finalisten mogen één voorwerp dat ze zelf kunnen dragen meenemen op het podium ter 

ondersteuning van hun pitch; 

- De volgorde van de pitches word vooraf bepaald door loting; 

- Indien een finalist verhindert is, neemt de volgende op de lijst van jurering de finaleplek over; 

- De deelnemers van de Avond van de Chemie kiezen de winnaar. Hierbij beginnen alle finalisten – 

onafhankelijk van de jury beoordeling – weer op nul. Ook als een van de drie finalisten afvalt en 

vervangen wordt, heeft iedereen een gelijke kans op de overwinning; 

- In het geval bijzondere omstandigheden (zoals een pandemie) leiden tot beperkingen voor het live 

organiseren van de Avond van de Chemie, zal een passende oplossing gevonden worden om de finale 

van de Spotlight prijs door te laten gaan. 


