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Reglement Branco van Dantzigonderscheiding versie maart 2021 
 
Artikel 1 
Onderscheiding 
a  De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) kent de Branco van Dantzig- 
    onderscheiding, hierna te noemen 'de onderscheiding'. Het gaat om een onderscheiding voor een  
    uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage ten behoeve van de vakinhoudelijke verbreding en verdieping 
    van de logopedie. 
b. De onderscheiding wordt toegekend door het Verenigingsbestuur van de NVLF, hierna te noemen  
    'het bestuur'. 
c. De onderscheiding kan worden toegekend voor bijvoorbeeld een bijzondere publicatie, een 
    bijzonder instrumentarium ten behoeve van de logopedische beroepsuitoefening. Het dient te gaan  
    om een oorspronkelijk product. 
 
Artikel 2 
Jury 
a. De jury bestaat uit een lid van het bestuur aangevuld met minimaal 2 en maximaal 4 personen. 
b. Minimaal 5 jaar werkervaring.  
c. Expertise juryleden moet gelijk verdeeld zijn over expertisegebied kinderen en volwassenen.  
d. Het jurylid is lid van de NVLF en heeft maximaal 2 keer zitting in de jury. 
e. Onafhankelijk, d.w.z. niet persoonlijk betrokken bij inzending (geen mede-auteur van een geno-

mineerd product of directe collega van een auteur). 
f. De jury stelt een kort rapport op waarin een verantwoording gegeven wordt van de keuze voor het 

winnende product. 
g. Als de jury van oordeel is dat geen van de ingezonden producten van voldoende niveau is, kan de 

jury in onderling overleg beslissen tot het niet uitreiken van de onderscheiding in het betreffende 
jaar. 

 
Artikel 3 
Frequentie van toekenning 
a. De toekenning van de onderscheiding geschiedt éénmaal per twee jaar, onder voorbehoud dat    
    deze uitsluitend wordt toegekend als de jury tot het oordeel komt dat daartoe aanleiding bestaat. 
 
Artikel 4 
Criteria voor toekenning 
a. De toekenning van de onderscheiding geschiedt door beoordeling van de bijdrage en kan  
    uitsluitend worden verleend aan een gediplomeerd logopedist of aan een groep personen met  
    een gezamenlijk product. Wanneer het een groep betreft met een gezamenlijk werk moet minstens 
    één gediplomeerde logopedist een substantieel deel van de werkzaam heden hebben verricht;  
    de onderscheiding zal dan aan de logopedist uitgereikt worden, die namens de groep optreedt. 
b. Het onder artikel 1 genoemde werk dient gericht te zijn op de Nederlandse logopedische beroeps-  
    praktijk. 
 
Artikel 5 
Procedure van mededinging 
a. Uiterlijk vier maanden voor de datum van uitreiking plaatst het bestuur in het Nederlands  
    tijdschrift Logopedie een oproep voor inzendingen. Tevens zal deze oproep worden geplaatst in de  
    NVLF nieuwsbrief, de NVLF website en via social media.  
    Leden van de NVLF kunnen zowel eigen werk als het werk van een collega voordragen. 
b. Inzenders moeten er zorg voor dragen dat de inzending beoordeelbaar is. Wanneer het werk als 
    zodanig niet is aan te bieden, moet het als beoordeelbare schriftelijke beschrijving worden aan-   
    geboden. Per post of digitaal. 
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c. Inzendingen die naar het oordeel van de jury niet zodanig zijn aangeleverd dat zij in rede zijn te 
    beoordelen, worden niet in behandeling genomen. 
d. Inzendingen dienen uiterlijk 2 maanden voor de datum van uitreiking te zijn ingediend bij de NVLF,  
    o.v.v. Branco van Dantzigonderscheiding. Het te beoordelen product dient in drievoud te worden  
    toegezonden.   
e. De ingediende producten zullen na beoordeling retour worden gestuurd. 
f. Producten kunnen éénmalig worden ingediend. 
 
Artikel 6 
Procedure van toekenning 
a. Uiterlijk één maand voor de datum van uitreiking beslist de jury of en voor welk werk de 
    onderscheiding zal worden toegekend. 
b. De jury stelt de inzender van het uitverkoren werk onverwijld maar onder embargo, op de   
    hoogte van de beslissing. De beslissing van de jury is bindend.  
    Over de beslissing van de jury en de totstandkoming ervan kan niet worden gecorrespondeerd.   
    Overige inzenders zullen direct na de datum van uitreiking per brief worden geïnformeerd over de  
    uitslag. 
c. De jury stelt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie onverwijld  
    maar onder embargo, op de hoogte van zijn beslissing en bijbehorende motivering. 
d. De jury nodigt de winnaar van de onderscheiding uit voor  het NVLF jaarcongres waarop de  
    onderscheiding zal worden uitgereikt. 
 
Artikel 7 
Uitreiking van de onderscheiding 
a. De onderscheiding wordt uitgereikt door de voorzitter van de jury of een na goed overleg door de  
    jury aangezochte plaatsvervanger. 
b. De uitreiking gaat vergezeld van de overhandiging van een oorkonde en van een door het bestuur 
    vast te stellen geldbedrag. 
c. De winnaar van de onderscheiding houdt een korte voordracht over het product van ca. 5 minuten,  
    waartoe hij eerder is uitgenodigd door de jury. 
d. De winnaar van de onderscheiding werkt mee aan een redactioneel verslag voor het Nederlands 
    Tijdschrift Logopedie over de uitreiking van de onderscheiding. 

 
 

 
 


