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Voorwaarden voor deelname
Deelname staat open voor studenten die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 een
afstudeerscriptie hebben geschreven over ICT-recht (inclusief Internetrecht,
Telecommunicatierecht, en specifieke toepassingsgebieden van het recht op de ICT-sector
zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht, ICT-aanbestedingen, geschilbeslechting/mediation
op het gebied van ICT enzovoort).
De ingezonden scriptie dient als afstudeerscriptie van een HBO-instelling en/of Universitaire
master opleiding te zijn geschreven en met tenminste een voldoende zijn beoordeeld. Het
volledig hebben afgerond van de opleiding is geen voorwaarde voor deelname.
Kandidaatstelling vindt door de student zelf plaats of op voordracht van de betrokken
faculteiten, examencommissies of afstudeerbegeleiders.
De ingezonden stukken moeten geschreven zijn in de Engelse of Nederlandse taal.
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn dit reglement en gaan hiermee akkoord.
Inzending samenvatting en scriptie
De scriptie moet vergezeld gaan van een samenvatting van maximaal 2 A4-tjes en de
volgende gegevens:
− naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum van auteur;
− naam van de onderwijsinstelling en opleiding, titel van de scriptie en (beoogde)
afstudeerdatum;
− namen, titulatuur en e-mailadres van scriptiebegeleiders.
De scriptie wordt aangeleverd met een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs
van het cijfer waarmee de scriptie is beoordeeld of een kopie van de cijferlijst waarop het
cijfer voor de scriptie is vermeld.
De onder 2.2 en 2.3 vermelde stukken kunnen per e-mail (als PDF-document) ingezonden
worden. Het e-mailadres is: hansfrankenprijs@sgoa.eu.
Van de ontvangst van de inzending krijgt de inzender een bevestiging toegestuurd met
daarbij de datum waarop de uitslag bekend zal worden gemaakt als ook de datum
waarop de uitslag van een eventuele preselectie bekend zal worden gemaakt.
De inschrijving sluit definitief op 31 januari 2023, middernacht.
Jury
Indien er meer dan 7 scripties worden ingezonden zal een selectiecommissie, bestaande uit
twee bestuursleden van de SGOA een preselectie maken.
De scripties welke worden ingezonden en door een eventuele preselectie komen, zullen
worden voorgelegd aan de jury ter beoordeling.
De jury, welke bestaat uit 5 vertegenwoordigers uit het veld van ICT en één bestuurslid van de
SGOA, beoordeelt de geselecteerde scripties en bepaalt de prijswinnaars. Binnen de jury zal
één persoon worden aangemerkt als juryvoorzitter.
De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten om geen
prijs uit te reiken.
Het eventueel door de jury aanmerken van een scriptie als ‘van onvoldoende niveau’ staat
volledig los van de beoordeling waarmee de betreffende scriptie is beoordeeld door de
begeleider bij de betreffende HBO instelling of universiteit. Dit geldt eveneens voor een
eventuele preselectie door de selectiecommissie.
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Beoordelingscriteria
De ingezonden scripties zullen door de jury (als ook een eventuele selectiecommissie) worden
beoordeeld (naast de gestelde eisen m.b.t. de inzending) op een aantal kwalitatieve aspecten,
zoals: mate van innovatie, originaliteit, levensvatbaarheid, houdbaarheid, samenhang en
structuur.
De inzendingen dienen betrekking te hebben op ICT-recht, inclusief Internetrecht,
Telecommunicatierecht, en specifieke toepassingsgebieden van het recht op de ICT-sector
zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht, ICT-aanbestedingen, geschilbeslechting/mediation
op het gebied van ICT enzovoort).
Voor de winnende scriptie zal de jury een juryrapport opstellen welke ter gelegenheid van de
prijsuitreiking openbaar wordt gemaakt. De bij de ingezonden scriptie aangeleverde
samenvatting van de scriptie kan onderdeel vormen van het juryrapport.
Op verzoek zal de jury haar beknopte bevindingen van de ingezonden scripties welke door
een eventuele preselectie zijn gekomen, toesturen aan de betrokkenen.
Aan de beoordeling of bevindingen van de jury of de selectiecommissie kunnen geen rechten
worden ontleend.
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. Enkel aan de prijswinnaars zal
persoonlijk worden gecorrespondeerd.
Prijs en prijsuitreiking
De winnaar van de Hans Frankenprijs wordt gekozen uit maximaal zeven
geselecteerden en ontvangt een bedrag van € 2.500,00.
De geselecteerden die op de 2e en de 3e plaats eindigen ontvangen een eervolle
vermelding.
De Hans Frankenprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt door de Stichting
Geschillenoplossing Automatisering
Rechten
Inzending van de samenvatting en scriptie betreft niet overdracht van auteursrecht en/of enige
met het auteursrecht samenhangende bevoegdheid.
Met het inzenden van de scriptie en de samenvatting van de scriptie verklaart de inzender
toestemming te geven voor publicatie van de samenvatting van de scriptie in het juryrapport
indien de ingezonden scriptie wordt aangemerkt als 1e prijswinnaar.
Met het inzenden van de scriptie en de samenvatting van de scriptie verklaart de inzender
toestemming te geven en te kunnen geven voor de uitgave van de scriptie in digitale /
elektronische vorm (bijv als pdf of op een usb stick) indien de ingezonden scriptie wordt
aangemerkt als 1e prijswinnaar.
De inzender vrijwaart de SGOA van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op
auteursrechten en/of enig intellectueel eigendomsrecht.
Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.
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