
PIPET 2021
Opzet Eos Pipet, i.s.m Jonge Academie

DOEL 
De Eos Pipet bekroont een jonge, beloftevolle onderzoeker die in Vlaanderen actief is. Met deze award wil 
het wetenschapsblad, in samenwerking met de Jonge Academie, wetenschap en technologie op een positieve 
manier onder de aandacht van het grote publiek brengen. In mei 2021 wordt de zevende Pipet uitgereikt.

CONCEPT
De Eos Pipet, i.s.m. Jonge Academie, bekroont de wetenschappelijke prestatie van het afgelopen jaar, geleverd door 
een jonge wetenschapper (m/v/x). Voor de prijs komen onderzoekers in aanmerking, die verbonden zijn aan een 
Vlaamse kennisinstelling of bedrijf, of een federale wetenschappelijke instelling, en die het voorbije (kalender)jaar 
een essentiële onderzoeksbijdrage leverden tot hun vakgebied (en bij uitbreiding het wetenschappelijk onderzoek 
in het algemeen). De doorbraak of de ontdekking werd gepubliceerd in een vakblad en/of vond internationale 
weerklank. Naast de Eos/Jonge Academie Pipet, door een vakjury gekozen, wordt ook een publieksprijs uitgereikt.
Voor de Eos Pipet 2021 wordt de periode 1/1/2020 tot 31/12/2021 in acht genomen.

PROCEDURE
Criteria
• Wat betekent ‘jong en beloftevol’? Er is geen strikte leeftijdsgrens. Als limiet hanteren we 

maximaal 5 jaar na het behalen van het doctoraat. Hiervan kan afgeweken worden mits motivering 
door de kandidaat (bv. omwille van ouderschapsrust of carrièreonderbreking).

• De winnaar is werkzaam (of voor minstens de helft van de werktijd verbonden aan) een Vlaamse universiteit, 
kennisinstelling of bedrijf, of een federale wetenschappelijke instelling. Nationaliteit speelt geen rol.

• Ofschoon wetenschappelijk onderzoek vaak teamwerk is, gaat de Eos Pipet naar een individuele onderzoeker. 
Als het bekroonde onderzoek in hoge mate het werk is van een heel team, dan wordt niet automatisch de 
onderzoeksleider of promotor gelauwerd, wél de meest creatieve onderzoeker. De (vak)jury waakt hierover.

• Het bekroonde onderzoek werd in 2020 gepubliceerd in een wetenschappelijk 
vakblad, hetzij als hoofdonderzoeker, hetzij als een van de hoofdauteurs.

• Het betreft toponderzoek, een wezenlijke bijdrage aan de discipline van de 
onderzoeker, en bij uitbreiding aan de wetenschap in het algemeen.

• Het onderzoek vond niet alleen weerklank in het Nederlandstalige gebied, maar heeft internationale uitstraling.
• Voor de award komt onderzoek uit alle kennisgebieden in aanmerking, inclusief 

sociale, humane, medische en ingenieurswetenschappen.

Selectie
• De eerste selectie (longlist) gebeurt door de leden van de raad van advies van Eos, de redactie 

van Eos en de Jonge Academie. Om volledigheid na te streven vraagt de Eos-redactie aan de 
wetenschapscommunicatiediensten van de universitaire associaties, kennisinstituten en onderzoeksinstellingen 
naar geschikte kandidaten. Tevens worden alle decanen aangeschreven met dezelfde vraag.

• De longlist wordt voorgelegd aan een vakjury van 3 wetenschapsjournalisten en 3 leden van de Jonge Academie, 
die in een online stemronde (eerste helft januari 2021) en tijdens een jurybijeenkomst (eind januari 2021) vijf 
laureaten, onder wie een eindwinnaar, kiezen. De vakjury wordt voorgezeten door een prominente figuur (uit 
de wetenschap, politiek, media of culturele sector – altijd iemand met een sterke band met wetenschap).

• De vijf laureaten worden ingelicht over de prijs en hun nominatie. Ze worden uitgebreid 
voorgesteld in Eos en met videoportretten op de website www.eoswetenschap.eu. Lezers en 
websitebezoekers worden opgeroepen om te stemmen voor hun favoriete onderzoeker.

• De eindwinnaar en de publiekswinnaar worden bekendgemaakt in Eos en middels 
gezamenlijke persberichten van Eos en de Jonge Academie.

• De vijf laureaten presenteren hun onderzoek tijdens een (publieks)event in de lente van 2021.


