Reglement voor de Internal Audit Scriptie Award

Inleiding
Het SVRO bestuur (Stichting Verenigde Register Operational Auditors) heeft met de Internal Audit
Scriptie Award tot doel de ontwikkeling van het vakgebied van internal auditing te stimuleren onder de
deelnemers van de post-master opleidingen in Nederland. Scriptanten die met hun relevante en
originele scripties bijdragen aan praktisch toepasbare innovaties met een wetenschappelijk kwalitatieve
basis, kunnen voor een nominatie in aanmerking komen en na beoordeling de Internal Audit Scriptie
Award winnen.

1. Voorwaarden voor de Deelnemende Partijen
De door de universiteiten genomineerde deelnemer(s)
1.1
Elke erkende post-master opleiding internal auditing mag maximaal twee scripties
(afstudeerwerkstukken) nomineren. Zij dienen een selectie te maken uit de scripties die voor 1 mei van
het betreffende collegejaar succesvol verdedigd zijn.
1.2
Zowel de universiteiten als de deelnemende auteurs worden geacht op de hoogte te zijn van dit
reglement en hiermee akkoord te gaan. Deelnemende auteurs bevestigen de SVRO schriftelijk dat zij op
de hoogte zijn van dit reglement.
1.3
Met ‘scriptie’ wordt bedoeld hetgeen in de officiële termen van de erkende post-master opleiding
internal auditing wordt aangeduid als thesis of afstudeerwerkstuk ter afsluiting van de opleiding.
1.4
De scriptie mag geanonimiseerd zijn. Het anonimiseren kan zowel voorafgaand als na het inzenden van
de scriptie plaatsvinden.
1.5
De sluiting van de inzendtermijn wordt jaarlijks vastgesteld en op de website weergegeven van IIA
Nederland (iia.nl).
1.6
Door zijn/haar deelname stemt de winnende deelnemer ermee in dat hij/zij meewerkt aan een
publicatie samen met de SVRO. Zoals gesteld kan de deelnemer de scriptie anonimiseren (zie 1.4) of
anderszins aanpassen om deze gereed te maken voor publicatie, zodat eventuele belanghebbenden
(derden) niet worden geschaad.
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2. Rechten van de Auteur
2.1
Inzending van de scriptie houdt geen overdracht van auteursrecht en/of enige met het auteursrecht
samenhangende bevoegdheid in.
2.2
De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de synopsis en de scriptie.
2.3
De inzender vrijwaart de SVRO voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op
auteursrechten.
2.4
Veel scripties hebben betrekking op een vertrouwelijk onderwerp in de beroepspraktijk van de
betrokken auteur. Om deze vertrouwelijkheid te waarborgen, ondertekenen de jury alsmede betrokken
leden van het SVRO bestuur een Geheimhoudingsovereenkomst.

3. Inzending van de scriptie
3.1
De erkende post-master opleidingen internal auditing dienen de scripties als een PDF-file via e-mail te
sturen aan het SVRO secretariaat (svro@iia.nl).
3.2
De inzending moet in de Nederlandse of Engelse taal zijn geschreven.
3.3
Schriftelijke instemming met de nominatie door de auteur van de scriptie wordt noodzakelijk geacht in
verband met het vertrouwelijke karakter van vele scripties.
3.4
De SVRO wil beschikken over publicaties die gepubliceerd zouden kunnen worden. Bij publicatie moet
de naam van de auteur ook vermeld kunnen worden.
3.5
De scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
- naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum van auteur;
- naam van de onderwijsinstelling, titel van de scriptie en afstudeerdatum;
- namen, titulatuur en e-mailadres van scriptiebegeleider.
3.6
Scripties met onvolledige bescheiden worden niet in behandeling genomen.

Pagina 2 van 5

4. Beoordelingscriteria
4.1
Inzendingen worden in ieder geval beoordeeld op de volgende vijf criteria:
- onderwerpkeuze/relevantie;
- innovativiteit;
- praktische toepasbaarheid;
- originaliteit (eigen inbreng en wijze van communiceren);
- wetenschappelijke kwaliteit.
4.2
De opleidingen ontvangen na de prijsuitreiking de geanonimiseerde beoordelingsformulieren van alle
genomineerde scripties.

5. Jury van de Internal Audit Scriptie Award
5.1
Het bestuur van de SVRO benoemt een evenwichtige samenstelling jury. De jury bestaat uit minimaal
drie en maximaal vijf personen.
5.2
De juryleden worden benoemd voor een periode van twee jaren met een mogelijkheid tot verlengen
van nog eens twee jaren om de continuïteit te waarborgen.
5.3
Aan de jury worden de vier ingezonden scripties van de twee erkende opleidingen ter beoordeling
voorgelegd. De jury selecteert de winnaar op grond van de genoemde beoordelingscriteria (4.1) van de
ingezonden scripties.
5.4
Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter van de jury.
5.5
De jury heeft het recht om bij minder dan drie inzendingen of onvoldoende niveau van de inzendingen
de prijs voor Internal Audit Scriptie Award niet uit te reiken.
5.6
De jury heeft met inachtneming van artikel 2.4 het recht bij de beoordeling van de scripties het advies
van externe deskundigen in te winnen.

6. Prijs
6.1
De einduitslag wordt door de voorzitter SVRO en de voorzitter van de jury bekend gemaakt tijdens het
jaarlijkse IIA congres. De winnaar en zijn/haar begeleider worden namens het IIA door de SVRO tijdig op
de hoogte gesteld en uitgenodigd voor het IIA-congres. Ook de overige drie genomineerden worden
door het IIA/SVRO geïnformeerd en uitgenodigd voor het genoemde congres.
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6.2
De scriptieprijs bestaat naast een oorkonde van de SVRO uit een blijvende herinnering in de vorm van
een zelf te kiezen kunstwerk voor een bedrag van maximaal € 2.500 (twee duizend vijf honderd euro).

7. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury in overleg met het bestuur van de
SVRO. Het reglement staat op de website van IIA-Nederland (www.iia.nl). Dit reglement is vastgesteld
door het bestuur van de SVRO op 10 april 2017.

Bijlage: Verklaring van de deelnemende auteurs aan de SVRO Prijs voor het Beste Afstudeerwerk
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Verklaring van de deelnemende auteur aan de Internal Audit Scriptie Award

Ondergetekende verklaart als deelnemer aan de Internal Audit Scriptie Award:


In te stemmen met de nominatie voor de Internal Audit Scriptie Award (par 3.3 van het
reglement);



Op de hoogte te zijn van het reglement voor de Internal Audit Scriptie Award (par 1.2 van het
reglement);



Bij te dragen aan de publicatie van de winnende scriptie samen met de SVRO (par 1.6 van het
reglement);



De SVRO te vrijwaren van alle aanspraken van derden voor inbreuken op de auteursrechten (par
2.3 van het reglement).

Ondergetekende:

Datum:

______________________________________________________

Naam:

______________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________
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