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SMV Publicatieprijs - procedure 

 

Longlist 

Voor plaatsing op de longlist gelden de volgende criteria:  

 

 De prijs wordt niet voor een oeuvre maar voor een individuele publicatie 

toegekend. Een individuele publicatie kan in theorie onderdeel zijn van een serie, 

maar moet wel een afgerond en op zichzelf staand geheel zijn. In dit verband kan 

gedacht worden aan periodiek verschijnende publicaties over een specifiek thema 

of aan grotere projecten waarbij verschillende auteurs over één bepaald onderdeel 

een afzonderlijk verslag uitbrengen. 

 Er mogen maximaal drie auteurs / medewerkers bij een publicatie betrokken zijn. 

 Met ‘publicatie’ wordt bedoeld: een boek of een bundeling van essays of andere 

artikelen, welke minimaal veertig bladzijdes beslaat. Om die reden vallen oraties 

en lectorale redes af. Een andere reden om dit soort teksten niet te plaatsen op 

de longlist is gelegen in het feit dat in dergelijke teksten geen afgeronde 

redenering wordt gepresenteerd, maar het doorgaans gaat om een 

programmatisch voorstel voor een onderzoeksrichting. 

 Publicaties dienen in principe in het Nederlands of in uitzonderlijke gevallen in het 

Engels te zijn geschreven. Bij Engelstalige publicaties geldt wel dat er een relatie 

moet zijn met veiligheidsvraagstukken in het Nederlandse taalgebied.  

 Eerdere winnaars kunnen opnieuw meedingen, maar het tweede werk zal van een 

hoger niveau moeten zijn dan het eerste. 

 De publicatie dient te zijn verschenen in de periode 1 juli 2015-30 juni 2017. 

 Uitgezonderd van deelname zijn door de SMV uitgegeven publicaties. Het 

voorbereidingscomité heeft deze regel zo begrepen dat publicaties die door de 

hoogleraar die de SMV-leerstoel bekleedt, en die vanuit die functie gepubliceerd 

zijn, eveneens buiten beschouwing zijn gelaten. Eveneens van deelname 

uitgesloten zijn publicaties van juryleden of leden voor het voorbereidingscomité, 

tenzij de auteurs zich terugtrekken uit de jury of het voorbereidingscomité.  

 

Selectieproces 

In totaal zijn bijna 200 titels door het voorbereidingscomité bekeken. Die verzameling 

publicaties is tot stand gekomen door: 

 

 Aanmeldingen van auteurs of betrokkenen uit hun omgeving naar aanleiding van 

een oproep door de SMV. 

 Het bijhouden van het overzicht van nieuwe publicaties in de nieuwsbrief van de 

Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) ‘De criminoloog’. 

 Raadpleging van de mediatheek van de Politieacademie. 

 Raadpleging van diverse nieuwsbrieven van uitgeverijen in Nederland en België. 

 Persoonlijke navraag bij uitgeverijen in Nederland en België. 

 Persoonlijke navraag bij hoogleraren en medewerkers van vakgroepen voor 

strafrecht en criminologie aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten. 

 

 



 2 

Shortlist 

voor plaatsing op de shortlist gelden de volgende criteria:  

 

 De publicatie dient wetenschappelijk en maatschappelijk relevant te zijn. 

 Het betoog – wetenschappelijk of journalistiek – dient wat betreft de bronnen en 

de gebruikte methoden en technieken gedegen onderbouwd te zijn. 

 Originaliteit van het gevoerde betoog. 

 Bijdrage aan innovatie. 

 Kritische benadering van gevestigde oordelen of opgelegde denkkaders. 

 Taalgebruik: is dit helder en bovendien toegankelijk voor professionals in de 

veiligheidszorg in het algemeen en de politie in het bijzonder? 

 

De procedure 

De publicaties op de longlist zijn ter lezing verdeeld onder de leden van het 

voorbereidingscomité. Na lezing is een keuze gemaakt voor een shortlist van vijf titels, 

waarbij getracht is om zoveel mogelijk variëteit in de lijst aan te brengen. De vijf titels 

worden voorgelegd aan de jury, die na lezing de winnende titel zal kiezen.  

  


