
 

IA|BE – Zaterdagplein / Place du Samedi 1 – 1000 Brussel / Bruxelles 
 

IA|BE Prijs 2021 : Reglement  

Artikel 1. IA|BE Prijs 2021 

1.1 De IA|BE Prijs 2021 heeft tot doel de Masterproeven die het onderzoek en/of de 

praktische toepassing binnen de actuariële wetenschap en/of de actuariële beroepsuitoefening 

behandelen en die voldoen aan de in Artikel 2 opgesomde voorwaarden te belonen. 

1.2 De uitreiking van de IA|BE Prijs 2021 vindt plaats gedurende een speciaal hiervoor 

ingericht event, tijdens dewelke alle leden van het Instituut alsook de laatstejaars studenten 

van de in België ingerichte opleidingen ‘Actuariële Wetenschappen’ worden uitgenodigd. 

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname 

2.1 Masterproeven, met vrucht verdedigd tijdens het academiejaar 2019 - 2020.  

2.2 Een eerste selectie dient te gebeuren door de promotor van de Masterproef die zich 

schriftelijk akkoord moet verklaren dat de desbetreffende Masterproef wordt voorgedragen 

voor deelname aan de IA|BE Prijs 2021.  

2.3 De kandidaten moeten tegen ten laatste 31 maart 2021 aan IA|BE (contact@iabe.be) de 

volgende documenten onder elektronische vorm bezorgen: 

 1) Een exemplaar van de Masterproef; 

 2) Een ‘anoniem’ exemplaar van de Masterproef, waarvan zowel de naam van de 

student(e) als van de universiteit verwijderd zijn; 

 3) Een beperkt curriculum vitae; 

 4) Een document, ondertekend door de promotor van de Masterproef, waarin de 

promotor zich akkoord verklaart dat de desbetreffende Masterproef zal deelnemen aan de 

IA|BE Prijs 2021.  

2.4 De auteur(s) van de winnende Masterproeven moet(en) bereid zijn om hun Masterproef 

(kort) voor te stellen tijdens het event, vermeld in 1.2.  

Artikel 3: Beoordelingscriteria 

Ten minste de volgende drie criteria worden in acht genomen bij de beoordeling: 

-Wetenschappelijk gehalte, tot uitdrukking komend in originaliteit, bijdrage aan de  

wetenschappelijke kennis over het onderwerp, zorgvuldige wetenschappelijke onderbouwing 

(methodologie), kennis van de relevante literatuur en verantwoord bronnengebruik. 

-Relevantie, opgevat als de mate waarin het werkstuk nieuw licht werpt op bredere 

ontwikkelingen of praktische toepassing binnen het actuariaat en/of de omringende 

samenleving. 
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-Stilistische kwaliteit, tot uitdrukking komend in een correct en levendig taalgebruik, een 

boeiende behandeling van het onderwerp en een evenwichtige opbouw van het geheel. 

Artikel 4: Jury 

4.1 De toekenning van prijzen verloopt in 3 rondes : 

a) Ronde 1: Selectie door de promotor van de Masterproef. 

b) Ronde 2: Lezing door minstens 2 lezers. Elk van de lezers beoordeelt de gelezen 

Masterproef op een aantal criteria, opgenomen in een evaluatiegrill (zie bijlage 1). Elke lezer 

geeft een evaluatie op 100. Hiervan wordt vervolgens het rekenkundig gemiddelde berekend. 

Om toegelaten te worden tot ronde 3 dient het rekenkundig gemiddelde minstens 70 op 100 te 

bedragen. 

c) Ronde 3: Mondelinge presentatie voor een jury bestaande uit de Voorzitter, de Vice-

Voorzitter, de Voorzitter van het Education Committee van IA|BE alsook (maximum) vier 

andere leden van IA|BE (die geen lezer zijn in Ronde 2),  

Elk lid van de jury zal, na de mondelinge presentatie, de mogelijkheid worden geboden om 

aan de deelnemer één of meerdere vragen te stellen met betrekking tot de voorgestelde 

Masterproef.  

De mondelinge presentatie en eventuele vraagstelling duurt maximum 45 minuten.  

Elk lid van de jury beoordeelt de presentatie van de voorgestelde Masterproef op een aantal 

criteria, opgenomen in een evaluatiegrill (zie bijlage 2). Elk lid van de jury geeft een evaluatie 

op 100. Hiervan wordt vervolgens het rekenkundig gemiddelde berekend. Dit rekenkundig 

gemiddelde dient minstens 70 op 100 te bedragen. 

De som van de rekenkundig gemiddeldes van Ronde 2 en Ronde 3 leveren het eindresultaat 

op.   

d) In geval van ex aequo, zal de beoordeling van de mondelinge presentatie de doorslag 

geven.    

4.2 De jury stelt de uiteindelijke rangorde op van de winnende Masterproeven.  

4.3 Om in aanmerking te kunnen komen voor een IA|BE Prijs dient de globale beoordeling 

van de Masterproef minstens 150 op 200 te bedragen. 

4.4 Het oordeel van de jury is bindend.  

Artikel 5: De Prijs 

Aan de drie Masterproeven met de hoogste globale eindbeoordeling, mits voldaan is aan de 

voorwaarde 4.3, kunnen in dalende rangorde de volgende drie prijzen worden uitgereikt:             

1 500€, 1000 € en 500 €. 
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Artikel 6: Slotbepalingen 

6.1 Deelnemers worden geacht de inhoud van dit deelnamereglement te kennen en daarmee 

akkoord te gaan. 

6.2 In gevallen waarin dit deelnamereglement niet voorziet beslist de jury. 

6.3 Wijziging(en) van dit deelnamereglement worden voorgesteld door het Education 

Committee van IA|BE en vervolgens goedgekeurd door het Bestuur van IA|BE.  

 


