
Voorwaarden Rijksmuseum Junior Fellowship 2017 
 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het Rijksmuseum Junior Fellowship (RJF). 

 

Door deelname aan het RJF ga je akkoord met deze voorwaarden. 

 

 

Artikel 1. Eisen aan de leerling: 

- Alleen leerlingen van het Nederlandse VWO kunnen meedingen naar het RJF. 

- Familieleden van juryleden van het RJF zijn uitgesloten van deelname. 

 

Artikel 2. Eisen aan het profielwerkstuk: 

- Het profielwerkstuk is ten tijde van inzending afgerond, en wel in het schooljaar 

2016-2017. Leerlingen kunnen niet inzenden na het behalen van hun examen. 

- Het profielwerkstuk is geschreven door maximaal drie leerlingen.  

- Het profielwerkstuk kan voor elk willekeurig vak worden geschreven. Maar het 

onderwerp van het profielwerkstuk heeft wel een aantoonbare link met (de collectie 

van) het Rijksmuseum. Onderwerpen die bijvoorbeeld in aanmerking zouden komen: 

de gevolgen van de moord op Johan de Witt in 1672, een onderzoek naar 

glascorrosie, een verhandeling over de invloed van het humanisme op het werk van 

Caravaggio, of een onderzoek naar hedendaagse bedrijfsvoering van een museum.  

 

Artikel 3. Deelname en inzending: 

- Inzenden van het profielwerkstuk kan van 1 december 2016 t/m 1 februari 2017, via 

de website van het Rijksmuseum: www.rijksmuseum.nl/junior-fellowship 

- Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het insturen van hun profielwerkstuk, via de 

website van het Rijksmuseum.  

- Bij meerdere schrijvers van het profielwerkstuk is er één contactpersoon. 

- Alleen complete inzendingen, die vóór de deadline zijn ingezonden via de website, 

dingen mee. De deadline is: 1 februari 2017, 12.00 uur. 

- Een complete inzending bestaat uit de volgende drie elementen: 

1. Het afgeronde profielwerkstuk in de Nederlandse of Engelse taal. 

2. Een korte omschrijving van het onderwerp en de link die dat onderwerp heeft met 

(de collectie van) het Rijksmuseum (in totaal maximaal 300 woorden). 

3. Een aanbevelingsbrief van de begeleidende leraar. 

 

Artikel 4. Criteria: 

De jury let bij het beoordelen van de profielwerkstukken op de volgende zaken: 

- Originaliteit van het onderwerp. 

- Opzet van het onderzoek. 

- Argumentatie en conclusie van het onderzoek. 

- Presentatie van het onderzoek. 

 

Artikel 5. Procedure: 

- Een voorselectiecommissie van de afdelingen Geschiedenis, Beeldende Kunst en 

Conservering & Restauratie van het Rijksmuseum selecteert vanaf 2 februari 2017 

de tien beste werkstukken.  

- Schrijvers van de tien beste werkstukken ontvangen halverwege februari schriftelijk 

bericht. Zij worden uitgenodigd voor een vijfdaags traineeship in het Rijksmuseum, 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie
http://www.rijksmuseum.nl/junior-fellowship


dat zal plaatsvinden in maart 2017. Om kans te maken op de hoofdprijs is volledige 

deelname aan het traineeship verplicht (5 dagen).  

- Een jury van topwetenschappers en gerenommeerde leraren kiest uit de tien 

profielwerkstukken het beste werkstuk, dat beloond wordt met de hoofdprijs: een 

studiebeurs van 1.500 euro. De jury presenteert tijdens de uitreiking (in maart 2017) 

het juryrapport. 

- Indien er te weinig inzendingen zijn, of de inzendingen van te laag niveau zijn, 

behoudt het Rijksmuseum zich het recht voor om de prijs niet uit te reiken. 

- Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 

 

Voor vragen over het RJF kun je contact opnemen met onderwijs@rijksmuseum.nl, 

020-674 7000. Deze voorwaarden zijn gewijzigd in maart 2016. Ze blijven van kracht totdat 

het Rijksmuseum ze vervangt door nieuwe voorwaarden. 

 

 

mailto:onderwijs@rijksmuseum.nl

