
 

 

 
 

 

Thesisprijs Leerstoel Dennie Lockefeer 

Reglement vastgelegd door de stuurgroep Leerstoel Dennie Lockefeer 
1. Met het doel studies over de binnenvaart te stimuleren, reikt de Leerstoel Dennie Lockefeer 

jaarlijks een prijs uit. 
2. De Leerstoel Dennie Lockefeer wil hiermee een student en/of afgestudeerde, bij voorkeur 

jonger dan 30 jaar op het moment van applicatie voor de prijs, belonen voor een bachelor- of 
masterproef met hoge wetenschappelijke waarde. 

3. De bachelor- of masterproef moet opgesteld zijn in het Nederlands of Engels. 
4. De bachelor- of masterproef moet handelen over een onderwerp in verband met de 

binnenvaart. 
5. Het prijzenpakket bestaat uit: goud 1 000 EUR voor de winnaar van de thesisprijs. Zilver 500 

EUR voor de student/afgestudeerde op de tweede plaats en brons 250 EUR voor de 
student/afgestudeerde op de derde plaats. Naast de cheque wordt ook een getuigschrift 
overhandigd. 

6. De bachelor- of masterproef moet één academiejaar eerder ingediend zijn op de betreffende 
hogeschool of universiteit. De bachelor- of masterproeven die in aanmerking komen voor de 
prijs van 2022 zijn ingediend in het academiejaar 2020-2021. 

7. In 2021 besliste de stuurgroep om conform de sponsorpakketten prijzen uit te reiken (zie 
artikel 5). Afhankelijk van financiering kan de stuurgroep het bedrag en de periodiciteit van de 
prijs veranderen. 

8. Een oproep wordt jaarlijks in het najaar gelanceerd. 
9. De ingediende thesissen moeten in digitale vorm (doc-bestand + pdf-bestand) ingediend 

worden. Tevens wordt een executive summary, curriculum vitae en motivatiebrief 
toegevoegd. Deze documenten moeten uiterlijk voor 31 januari 2022 naar het volgend mail 
adres: katrien.storms@uantwerpen.be gestuurd worden. De ontvangst wordt bevestigd. Na 
selectie van de beste kandidaten zal gevraagd worden 3 afgedrukte exemplaren te bezorgen 
aan de universiteit. Dit te bezorgen aan: 
Universiteit Antwerpen, Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Departement TPR, 
Katrien Storms, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, België 

10. Het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR) zorgt voor de uitvoering van dit 
reglement. 

11. Na de indiendatum onderzoekt de houder van de leerstoel eerst de ontvankelijkheid van de 
kandidaturen en maakt een preselectie (van long-list naar short-list). De genomineerden 
zullen op de stuurgroep voorjaar 2022 uitgenodigd worden voor een mondelinge toelichting 
van hun thesis. Een interdisciplinaire commissie zal voor 1 mei 2022 een laureaat aanduiden. 
De commissie is samengesteld uit de promotoren van de Leerstoel Dennie Lockefeer, een 
vertegenwoordiger van Van Moer Logistics, gouden sponsors en andere wetenschappelijke en 
sector experten. Over de beslissing genomen met meerderheid van de stemmen wordt niet 
gecommuniceerd. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. 

12. Rekening houdend met de visie van Dennie Lockefeer houdt de commissie bij de beoordeling 
rekening met zowel de wetenschappelijke kwaliteiten als met de maatschappelijke en 
economische relevantie van de studie. De commissie heeft de bevoegdheid om te beslissen 
dat de thesisprijs niet wordt toegekend. 

13. De elektronische versie van de bekroonde thesis wordt op passende wijze gepubliceerd op de 
website van de Universiteit Antwerpen. 
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