
 
Zilveren Zandlopers 
 
De Zilveren Zandlopers zijn twee prijzen voor vernieuwende biotechnologische projecten op het 
gebied van innovatie en onderwijs die elke twee jaar worden toegekend. De prijzen worden 
uitgereikt tijdens het jaarlijkse Nederlands Biotechnologie Congres; de onderwijsprijs in de even 
jaren, de innovatieprijs in de oneven jaren. De prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van 
€ 2500. 
 
Het doel van de onderwijsprijs is (1) de belangstelling voor onderwijs in de biotechnologie of één 
van haar deelgebieden te bevorderen en (2) docenten extra te stimuleren tot het leveren van 
prestaties van opmerkelijke kwaliteit die een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van 
de biotechnologie. Voor de categorie onderwijs komen docenten uit het WO of het HBO in 
aanmerking die in de twee studiejaren voorafgaande aan de toekenning van de prijs een 
belangrijke bijdrage aan biotechnologie-educatie hebben geleverd, hetzij door het 
organiseren/initiëren van een onderwijsactiviteit van bijzonder karakter (die inhoudelijk een 
duidelijke bijdrage levert aan de verbetering van de toekomst voor biotechnologie), hetzij door een 
bijzondere wijze waarop studenten gestimuleerd worden in de biotechnologie. 
 
Het doel van de innovatieprijs is (1) het stimuleren van het toepassen van wetenschappelijke 
resultaten bij het ontwikkelen van biotechnologische producten of diensten, (2) het aanmoedigen 
van onderzoekers en ondernemers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de 
biotechnologie en (3) de beeldvorming van de biotechnologie te bevorderen. Voor de categorie 
onderzoek komen ondernemers of onderzoekers in aanmerking die een bijzondere bijdrage 
hebben geleverd aan de toepassing van biotechnologisch onderzoek. Te denken valt aan het 
oprichten van een eigen bedrijf, het publiceren van onderzoeksresultaten in de vorm van patenten, 
het succesvol overdragen van kennis vanuit de wetenschap naar het bedrijfsleven, enz. 
 
Additionele informatie 

• Kandidaten kunnen worden genomineerd door instellingen of personen werkzaam in de 
• Nederlandse industrie, wetenschap of hoger onderwijsinstelling; 
• Kandidaten voor de Zilveren Zandloper in de categorie onderwijs moeten werkzaam zijn 
• binnen het werkveld van de biotechnologie in het hoger beroeps of wetenschappelijk 

onderwijs; 
• Kandidaten voor de Zilveren Zandloper in de categorie innovatie moeten werkzaam zijn 
• binnen het werkveld van de biotechnologie in bedrijven of wetenschappelijke instellingen; 
• Een kandidaat mag niet zichzelf nomineren; 
• Kandidaten behoren niet geïnformeerd te worden over hun nominatie. 

 
Jury 
De expertjury bestaat uit twee bestuursleden van de NBV en afgevaardigden uit de industrie en 
academia.  

 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de NBV via 
nbv@kncv.nl. 
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