
Jan Ritzema Bos-prijs Reglement 2023 
 
1. Doelstelling 
De Jan Ritzema Bosprijs (JRB-prijs) is de prijs voor het op heldere wijze verwoorden van een 
promotieonderzoek op het gebied van plantgezondheid en dit zodoende toegankelijk maken voor 
een breed publiek.  
 
2. Toekenning 
 
2.1. Door wie? 
De prijs wordt toegekend door de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV). 
 
2.2 Voor wie? 
Jonge onderzoekers, verbonden aan een Nederlandse universiteit of (onderzoeks)instelling, die in 
2021 / 2022 zijn gepromoveerd of hun promotieonderzoek in 2023/2024 verwachten af te ronden. 
Het onderwerp van de promotie ligt op het gebied van plantgezondheid in de breedste zin van het 
woord en kan zowel fundamenteel als praktisch onderzoek omvatten dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van weerbare teeltsystemen. 

2.3. Voor wat? 
-Een samenvatting van een (bijna) afgerond promotieonderzoek op het gebied van plantenziekten, 
plantgezondheid en gewasbescherming. In max 450 woorden (Engels of Nederlands) wordt op een  
begrijpelijke manier beschreven wat er gedaan is en wat de relevantie is van het onderzoek. 
-Een overzicht van de bijbehorende wetenschappelijke publicaties. 
 
2.4 Frequentie van uitreiking 
De JRB-prijs wordt iedere 3 jaar uitgereikt tijdens een activiteit van de KNPV.  
 
2.5 Inhoud prijs 
-De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 1200,00 voor de winnaar en € 600,00 voor de 
andere 2 genomineerden. 
-De 3 genomineerden houden een presentatie tijdens een activiteit van de KNPV. 
-De onderzoekssamenvattingen van de 3 genomineerden worden geplaatst in het verenigingsblad 
‘Gewasbescherming’. 
 
3. Procedure 
(a) Het KNPV-bestuur besluit over toekenning van de JRB-prijs en stelt voor de beoordeling van de 
kandidaten een jury in. 
(b) Het KNPV-bestuur roept via het verenigingsblad 'Gewasbescherming' en gerichte mailing op tot 
het indienen van onderzoekssamenvattingen, gedurende een periode van minimaal twee maanden. 
(c) De indieners hoeven geen lid van de KNPV te zijn. 
(d) De  onderzoekssamenvattingen worden gemaild naar secretaris@knpv.org. 
(e) Het KNPV-bestuur besluit tot vaststelling van de genomineerden op basis van het oordeel van de 
jury. 
(f) De jury besluit op basis van de presentatie tijdens de bijeenkomst wie van de drie genomineerden 
de winnaar van de JRB-prijs is. 
(g) De JRB-prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van het KNPV-bestuur. 
(h) Het juryrapport over de winnaar wordt gepubliceerd in het verenigingsblad Gewasbescherming.  
 
 
 



4. Criteria 
 
4.1. Inhoudelijk (in willekeurige volgorde) waar bij de beoordeling op gelet wordt: 
-Helder verwoorden en uitleggen van het onderzoek 
-Potentiële impact op de teeltpraktijk / toepasbaarheid 
-Mogelijkheden voor opschaling 
-Interdisciplinaire samenwerking 
-Mate van innovatie en vernieuwing 
-Maatschappelijke relevantie 
 
4.2. Overig 
-De genomineerden zijn beschikbaar om een presentatie te houden tijdens de KNPV-activiteit 
waarop de prijs wordt uitgereikt. 
-De genomineerden zijn van onbesproken gedrag. 
 
5. Jurering 
 
5.1 Jury 
(a) De jury bestaat uit drie personen. 
(b) De jury wordt gevormd door een wetenschapsjournalist, de laatste winnaar van de prijs (of, 
indien die niet beschikbaar is, een onderzoeker) en de secretaris van de KNPV. 
(c) Aan de jury is geheimhouding opgelegd over de ingediende onderzoekssamenvattingen en de 
besluitvorming. 
(d) De jury besluit op basis van de presentatie tijdens de bijeenkomst wie van de drie genomineerden 
de winnaar van de JRB-prijs is. 
 
5.2 Beoordeling 
(a) De beoordeling geschiedt aan de hand van criteria die onder artikel 4 van dit reglement staan 
vermeld. 
(b) leder jurylid beoordeelt de onderzoekssamenvattingen afzonderlijk. 
(c) De jury bespreekt in een gezamenlijke bijeenkomst de onderzoekssamenvattingen en komt tot 
een gezamenlijk eindoordeel over de drie genomineerden. 
(d) De jury geeft de voordracht schriftelijk door aan het bestuur van de KNPV. 
(e) Als geen van de voorgedragen kandidaten aan de criteria voldoet, kan de jury zich onthouden van 
een voordracht. 
(f) Over de oordeelsvorming en het oordeel is geen beroep mogelijk. 
 
6. Overige bepalingen 
(a) Het bestuur van de KNPV is te allen tijde gerechtigd de toekenning van de JRB-prijs te beëindigen. 
(b) In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de KNPV. 
 
Tijdpad JRB-prijs 2023: 
December 2022: Versturen uitnodigingen aan promovendi van WUR en UU. 
Februari 2023:   Jury rond. 
15 maart 2023:  Uiterste inleverdatum onderzoekssamenvattingen bij secretaris@knpv.org. 
15 maart-15 april: Juryleden bestuderen ingediende onderzoekssamenvattingen en doen een 

voordracht van drie genomineerden aan het KNPV-bestuur. 
18 april 2023:  Het KNPV-bestuur stelt de genomineerden vast. 
16 mei 2023: Houden van presentaties door de drie genomineerden. Vaststelling van de 

winnaar door de jury en uitreiking van de JRB-prijs door de KNPV-voorzitter. 
 



Jan Ritzema Bos 
Jan Ritzema Bos (1850-1928) is een van de oprichters van de KNPV in 1891. Hij was gedurende vele 
jaren voorzitter van deze plantenziektekundige vereniging. Als redacteur van het Tijdschrift over 
Plantenziekten (het latere European Journal of Plant Pathology) schreef hij honderden artikelen in 
het blad. Daarnaast was hij directeur van het Fytopathologisch Laboratorium Willie Commelin 
Scholten in Amsterdam en directeur van de Plantenziektekundige Dienst. Hij was hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam en later in Wageningen. Ritzema Bos wordt beschouwd als de 
grondlegger van de plantenziektekunde in Nederland en wordt hiervoor met het toekennen van deze 
prijs geëerd. 

KNPV 

De KNPV heeft tot doel het bevorderen van samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, 
voorlichting, beleid en bedrijfsleven op het gebied van plantenziekten, -plagen en onkruiden. Zij doet 
dit door het organiseren van bijeenkomsten, het sponsoren van projecten en het – reeds 53 jaar - 
uitgeven van het tijdschrift Gewasbescherming. De vereniging richt zich in toenemende mate op 
kennisuitwisseling met de samenleving en het maatschappelijk debat. 

Meer informatie is te vinden op www.knpv.org. 

 
 

http://www.knpv.org/

