De NVOM reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste scriptie die zich richt op meerlingen.
De Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen heeft als doel om (toekomstige) ouders van
meerlingen te informeren, te verbinden en hun belangen te behartigen. Het kenniscentrum biedt
informatie over de zwangerschap en het opvoeden van een meerling. Daarbij wordt gestreefd naar
informatie gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek.
In Nederland wordt er veel onderzoek gedaan naar zwangerschap, bevalling en het opgroeien en
opvoeden van kinderen. Tevens is er veel informatie over allerlei medische en psychische
aandoeningen. De NVOM zou binnen deze onderwerpen graag een schijnwerper richten op
meerlingen. Door het instellen van een scriptie-prijs hoopt zij studenten aan te moedigen om
onderzoek te doen en een scriptie te schrijven over meerlingen of binnen een onderwerp óók
aandacht te besteden aan meerlingen.
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt in de maand september door de NVOM. Aan de prijs is een bedrag
verbonden van 1.000 euro. De auteur van de scriptie moet er mee akkoord gaan dat (een deel van)
de scriptie wordt gepubliceerd op het Kenniscentrum van de NVOM uiteraard onder vermelding van
de auteur.
Voorwaarden zijn:
-

Het onderwerp van de scriptie gaat over meerlingen (tweeling, drieling, vierling) of in de
scriptie wordt tenminste 1 hoofdstuk volledig te gaan over meerlingen
Het dient een Nederlandstalige scriptie te zijn of tenminste geschreven te zijn voor een
opleiding in Nederland
De scriptie is geschreven in het schooljaar voorafgaand aan de uitreiking van de prijs in
september
De scriptie moet aantoonbaar door de onderwijsinstelling worden beoordeeld met tenminste
een voldoende
De scriptie is geschreven voor een MBO, HBO of WO onderwijsinstelling

Graag nodigen wij ook leerlingen van een middelbare school om hun profielwerkstuk of studenten
van een MBO-opleiding om hun scriptie over meerlingen of deels over meerlingen aan de NVOM te
versturen. Onder deze inzendingen wordt een prijs van 250 euro uitgereikt.
Deelnemers dienen de scriptie in te dienen voor 15 juli om in aanmerking te komen voor de prijs. Dit
kan door de scriptie digitaal in te dienen via kenniscentrum@novm.nl of op te sturen naar Postbus
2015, 3800 AA Amersfoort. Het bestuur van de NVOM bepaalt wie de prijs wint, door te stemmen op
de ingezonden scripties. Het bestuurslid verantwoordelijk voor het Kenniscentrum is hierin
voorzitter. De NVOM behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen als het aanbod te
klein is of niet voldoende specifiek is voor de NVOM. De NVOM maakt bekend via haar website wie
de scriptieprijs heeft gewonnen. Alle inzenders krijgen persoonlijk bericht voor 1 oktober.

