
   

Wetenschappelijke Prijzen van de Alumnivereniging Plant- en 
Dierkunde Leuven 

 
 
 

TITEL I. Stichting van het fonds ‘Wetenschappelijke Prijzen van de 
Alumnivereniging Plant- en Dierkunde Leuven’  

 
 

Er wordt door het bestuur van de alumnivereniging van de Leuvense Biologen, 
officieel ‘Vereniging van afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van de 
Katholieke Universiteit Leuven’ en verder afgekort als PDL, in de schoot van de 
Katholieke Universiteit Leuven een fonds opgericht waarvan de werkwijze en 
het doel hierna wordt omschreven. 
 

Art. 1 PDL schrijft vanaf het jaar 1989 wetenschappelijke prijzen uit met de bedoeling 
de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in de biologie te stimuleren. De 
prijzen worden toegekend om beloftevolle jonge mensen aan te moedigen tot 
en te steunen bij het uitbouwen van een wetenschappelijke carrière. 
 

Art. 2 De aan de ‘Wetenschappelijke Prijzen van de Alumnivereniging Plant- en 
Dierkunde’ ter beschikking gestelde middelen, de huidige en toekomstige, van 
welke oorsprong ook, zullen beheerd worden door het Algemeen Beheer van 
de KU Leuven dat er in eerste instantie over zal waken het kapitaal van het 
fonds op peil te houden en dat aan vermindering of liquidatie van dit bezit 
slechts zal meewerken in één hierna wel omschreven geval (nl. artikel 3). 

 
Art. 3 Beëindiging van activiteit en ontbinding. 

Indien na verloop van tijd het Beheerscomité van de prijzen bij eenparigheid tot 
het besluit zou komen dat bij gebrek aan voldoende kapitaal het fonds niet 
meer doelmatig kan functioneren of indien dit beheerscomité niet meer zou 
bestaan, dan zal het overblijvende kapitaal ter beschikking worden gesteld van 
de Rector van de KU Leuven, met dien verstande dat hij/zij het besteedt aan 
een wetenschappelijke activiteit aan de KU Leuven, die naar zijn oordeel 
aanleunt bij het hierboven beschreven doel van de wetenschappelijke prijzen – 
Plant- en Dierkunde Leuven. Genoemde activiteit kan de vorm aannemen van 
onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding in het algemeen. 

 
 
TITEL II. Reglement van de ‘Wetenschappelijke Prijzen van de Alumnivereniging 

Plant- en Dierkunde Leuven’ 
 
 
Art. 4 Jaarlijks wordt een prijs toegekend aan de student die met het beste resultaat, 

zoals het door de beoordelingscommissie vastgesteld wordt, het diploma van 
Master in de Biologie behaalt. Tevens wordt jaarlijks door het fonds de helft van 
de prijs voorzien die samen met de alumnikring van de chemici toegekend 
wordt aan de student die met het beste resultaat, zoals het door de 
beoordelingscommissie vastgesteld wordt, het diploma van Master in de 
Biochemie & Biotechnologie behaalt.  
Driejaarlijks wordt één prijs voor de meest beloftevolle gedoctoreerde in de 
Wetenschappen met een promoter in het Departement Biologie toegekend. In 
overeenstemming met artikel 1 wordt voor de toekenning van deze prijs zowel 



   

de kwaliteit en originaliteit van de doctoraatsthesis als de kwaliteit van het 
wetenschappelijk/academisch curriculum in aanmerking genomen. 
 

Art. 5 Het bedrag van de prijzen wordt voorlopig bepaald op 250 euro voor de 
masterprijzen en 1.500 euro voor de doctoraatsprijzen. Dit bedrag kan evenwel 
jaarlijks worden aangepast naargelang de wenselijkheid en de financiële 
mogelijkheden. Bij gebrek aan waardevolle inzendingen worden de prijzen niet 
toegekend. 

 
Art. 6 De modaliteiten van de prijzen – in het bijzonder van de driejaarlijkse 

doctoraatsprijs – worden bekend gemaakt op de PDL-website en via andere, 
meer specifiek op de studenten gerichte informatiekanalen. 

 
Art. 7 Een beoordelingscommissie oordeelt soeverein over de toekenning van de 

prijzen en over de criteria die zij daartoe hanteert. Tegen de beslissing van de 
beoordelingscommissie is geen verhaal mogelijk. 

 
Masterprijzen 
 
Art. 8 Wat betreft de masterprijzen Biologie en Biochemie & Biotechnologie zal de 

beoordelingscommissie de score behaald op de volledige KU Leuven 
masteropleiding  in beschouwing nemen. Van de laureaat wordt verwacht dat 
hij/zij een tekst aanlevert die de inhoud van de thesis zo boeiend en bevattelijk 
mogelijk weergeeft voor een breed publiek (niveau Eos of New Scientist); deze 
tekst wordt gepubliceerd in PDL-Info.  

 
Art. 9 Voor de masterprijzen die uitgereikt worden in een bepaald burgerlijk jaar (bvb. 

2018, 2019, enz.) zijn alle in dat jaar afstuderende masterstudenten 
Biologie/Biochemie & Biotechnologie van de KU Leuven (resp. van het 
academiejaar 2017-2018, 2018-2019, enz.) automatisch kandidaat. Studenten 
die niet wensen deel te nemen of niet akkoord gaan met het voorliggende 
reglement, kunnen zich mits voorafgaande schriftelijke of elektronische melding 
bij het PDL-secretariaat uitschrijven. 

 
Art. 10 De beoordelingscommissie voor de masterprijs bestaat uit de examenjury van 

de 2de Master in de Biologie/Biochemie & Biotechnologie. De voorzitter van de 
examenjury fungeert tevens als voorzitter van de beoordelingscommissie. 

 
 
Doctoraatsprijzen 
 
Art. 11 Wat betreft de doctoraatsprijs wordt een groot gewicht toegekend aan (1) het 

oordeel van de externe experts die de kwaliteit en originaliteit van de thesis 
beoordelen, (2) de kwaliteit van een door de kandidaten in te dienen tekst die 
de inhoud van het doctoraat zo boeiend en bevattelijk mogelijk weergeeft voor 
een breed publiek (niveau Eos of New Scientist); de tekst van de laureaat wordt 
gepubliceerd in PDL-Info, en (3) de kwaliteit van de publicatielijst tot en met het 
jaar waarin het doctoraat werd afgelegd. Het academisch curriculum wordt 
slechts in vierde orde in rekening gebracht en hiervoor zijn geen 
minimumvoorwaarden gesteld.  
 

Art. 12 Voor de doctoraatsprijs die uitgereikt wordt in een bepaald burgerlijk jaar (bvb. 
2015, 2018, enz.) kan eenieder die in de drie voorgaande burgerlijke jaren 
(resp. tussen 01-07-2012 en 30-06-2015, 01-07-2015 en 30-06-2018, enz.) aan 
de KU Leuven gepromoveerd is tot Doctor in de Wetenschappen met een 



   

promotor in het Departement Biologie, zich kandidaat stellen. Alle kandidaten 
voor de doctoraatsprijs moeten in het jaar van kandidaatstelling lid zijn of 
tenminste lid worden van de alumnivereniging PDL. Van de laureaat wordt ook 
verwacht dat hij/zij op het PDL symposium van dat jaar (in regel de derde of 
vierde zaterdag van november) een korte uiteenzetting geeft over het 
doctoraatsonderzoek. Bij gebrek aan een dergelijke uiteenzetting door de 
laureaat, gaat de prijs naar de deelnemer die als tweede gerangschikt staat. 
Door zich kandidaat te stellen voor de prijzen verklaart de persoon in kwestie 
zich akkoord met het reglement. 

 
Art. 13 Om zich kandidaat te stellen voor de doctoraatsprijs schrijft men zich on-line in 

door het vervolledigen van het betreffende Google Form en het opladen van 
een pdf-versie van de thesis. Bovendien brengt men drie exemplaren van de 
doctoraatsthesis binnen op het secretariaat van het Departement Biologie 
(Kasteelpark Arenberg 31, bus 2436, B-3001 Heverlee). De on-line inschrijving 
en de zending of de afgifte op het secretariaat kunnen ten laatste gebeuren op 
1 juli van het jaar waarin de prijzen worden toegekend. Kandidaatstellingen met 
een postdatum na de vermelde datum kunnen onder geen beding nog in 
aanmerking genomen worden. Het secretariaat zal na de vermelde data ook 
geen kandidaatstellingen meer aanvaarden. 

 
Art. 14 De beoordelingscommissie voor de doctoraatsprijs wordt samengesteld door de 

raad van bestuur van de alumnivereniging PDL en bestaat uit de raad van 
bestuur van PDL die aangevuld wordt met externe experts, zodat elk doctoraat 
door minstens twee externen uit het betreffende of een sterk aanleunend 
onderzoeksdomein beoordeeld wordt. De voorzitter van de vereniging PDL 
fungeert als voorzitter van de beoordelingscommissie voor de doctoraatsprijs, 
tenzij hij/zij betrokken partij is, bijvoorbeeld als (co)promotor van een van de 
kandidaten is opgetreden. In dit geval neemt de ondervoorzitter van PDL de 
voorzitterstaak over. De beoordelingscommissie beslist bij meerderheid van 
stemmen. In geval een lid van de beoordelingscommissie zelf in een bepaald 
jaar zou willen meedingen naar één van de prijzen is hij/zij automatisch geen lid 
meer van de beoordelingscommissie voor de prijs in dat betrokken jaar. 

 
 
Aanpassingen van het reglement 
 
Art. 15 De raad van bestuur van PDL is bevoegd om te allen tijde het reglement van de 

‘Wetenschappelijke Prijzen van de Alumnivereniging Plant- en Dierkunde 
Leuven’ aan te passen. De wijzigingen worden met een gewone meerderheid 
aangenomen, bij staking van stemmen wordt de voorgestelde wijziging niet 
aangenomen. De raad van bestuur van PDL bepaalt tevens de hoogte van het 
toegekende prijzenbedrag. Zij kan ook beslissen voor de prijzen eigen middelen 
van de vereniging in te zetten. 


