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Reglement Fiom Scriptieprijs 2023 
Missie Fiom 
Fiom is er voor iedereen met vragen over ongewenste zwangerschap, het gescheiden van biologische ouder(s) 
opgroeien en verwantschap. We helpen antwoorden te vinden, keuzes te maken en om te gaan met de 
gevolgen van deze levensbepalende thema’s. 
We staan daarbij voor het zelfbeschikkingsrecht van ongewenst zwangere vrouwen en het recht om te weten 
van wie je afstamt. 

 
Doel Fiom Scriptieprijs 
Door technologische en digitale ontwikkelingen is informatie toegankelijk voor iedereen en kunnen mensen 
over de hele wereld met elkaar in contact komen. Dit zorgt voor meer mogelijkheden om een gezin te vormen 
en om biologische familie te zoeken. Er ontstaan hierdoor nieuwe vragen en morele dilemma's rondom 
weloverwogen kiezen, verwantschap, maakbaarheid, 
identiteit, en herkomst. Betrouwbare informatie draagt bij aan het kunnen maken van keuzes en het kunnen 
overzien van de gevolgen. Fiom zet zich in voor een samenleving waarin ieder mens de ruimte ervaart om 
eigen keuzes te kunnen maken, zonder te worden veroordeeld. Met de Fiom Scriptieprijs wil Fiom als 
expertisecentrum wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek stimuleren naar actuele en maatschappelijke 
vraagstukken over ongewenste zwangerschap, zoeken naar 
familie, donorconceptie en adoptie. Er is behoefte aan meer kennis op deze thema’s om zo goede informatie en 
hulp te kunnen bieden. De thema’s van Fiom begeven zich op een breed wetenschappelijk terrein, zowel 
sociaal en geesteswetenschappelijk, ethisch en juridisch. 

 
Via de Fiom Scriptieprijs willen we studenten en docenten enthousiast maken voor de rijke Fiom 
thema’s, actuele vraagstukken en problematiek rondom ongewenste zwangerschap, zoeken naar familie, 
donorconceptie en adoptie. De scripties die ingediend mogen worden, sluiten aan bij deze thema's en kunnen 
geschreven zijn vanuit zowel sociale, juridische, medische als ethische invalshoeken. 
De Fiom Scriptie prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een masterstudent aan een universiteit of 
hogeschool in Nederland. 

 
Wanneer kan je deelnemen? 

 
• Je bent student aan een Nederlandse universiteit of hogeschool en je hebt een masterscriptie 

geschreven. 
• Jouw scriptie sluit aan bij de thema’s van Fiom (zoals beschreven in het doel van de Fiom 

Scriptieprijs). 
• Jouw scriptie is afgerond en beoordeeld tussen 1 januari 2022 en 31 augustus 2023. 
• Jouw scriptie is geschreven in het Nederlands of Engels. 
• Jouw scriptie is beoordeeld met een 8 of hoger. 
• Je bent geen medewerker of stagiaire van Fiom. In dat geval ben je namelijk uitgesloten van 

deelname. 
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Waar moet je rekening mee houden als je deelneemt? 

 
• Stuur je je scriptie in? Dan stem je ermee in dat we informatie over je scriptie op de website mogen 

plaatsen. 
• In het beoordelingsdocument, te vinden op fiom.nl, lees je alles over hoe de winnaar bepaald wordt. 
• Is de kwaliteit van alle ingezonden scripties te laag? Dan zal de prijs niet worden uitgekeerd. 
• Uiterlijk begin november 2023 ontvang je een bericht of je scriptie is genomineerd. 

• Eind 2023 is de prijsuitreiking. Als genomineerde ontvang je via de mail informatie over deze 
gelegenheid. Over jouw deelname (bijvoorbeeld naam, opleiding en informatie over je scriptie) zal 
ook gecommuniceerd worden via de Fiom website en sociale mediakanalen. 

• Je vrijwaart Fiom van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de auteursrechten. 
• Is er een situatie die niet is opgenomen in dit reglement? Dan beslist de voorzitter van de jury. 
• We gaan niet in discussie over de uitslag. 
• We verwijderen de gegevens van de niet-genomineerden als de prijs is uitgereikt. Dit is uiterlijk op 

31-12-2023. 
 

Wat levert de scriptieprijs jou op? 
 

• Win je de Fiom scriptieprijs? Dan ontvang je een bedrag van 750 euro. 
• Jouw winnende scriptie wordt gepubliceerd op de Fiom website. We zullen ook een bericht plaatsen 

op onze social mediakanalen. Natuurlijk wordt je aam hierbij genoemd! 
• De resultaten van jouw scriptie worden bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. We 

bepalen samen de vorm waarin dat gebeurt. Bijvoorbeeld door het maken van een factsheet of een 
filmpje. Je wordt daarbij ondersteund door ervaren onderzoekers en communicatiespecialisten van 
Fiom. 

 
Hoe kan ik meedoen? 

 
• Wil je meedoen aan de Fiom scriptieprijs 2023? Schrijf je dan in via het 

deelnameformulier, te vinden op fiom.nl 
• Je deelname moet uiterlijk 12 september 2023 aangemeld zijn. 
• Je scriptie moet ingediend worden in pdf-vorm. 
• Bij aanmelding vragen wij jou om een Nederlandse samenvatting toe te voegen. Deze mag 

maximaal 250 woorden bevatten. Hierin beschrijf je de probleemstelling, de methode, de 
resultaten en de discussie. 

• Het is verplicht een motivatie toe te voegen van jouw scriptiebegeleider. Hierin mag hij of zij 
vertellen waarom jij deze prijs zou moeten winnen.
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