
 

Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijslaureaten  
Procedure en Richtlijnen KNAW selectie 

Algemeen 
De Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijslaureaten (hierna: de Lindau Meetings) zijn in 1951  
ingesteld door de Lindau Council & Foundation met als doel het overdragen van kennis tussen generaties 
wetenschappers, het versterken van internationale netwerken en het inspireren van zowel jonge  
wetenschappers als Nobelprijslaureaten. De jaarlijkse Lindau Meetings met tientallen Nobelprijslaureaten 
en honderden jonge wetenschappelijke talenten uit de hele wereld vinden plaats in Lindau, Duitsland, 
afwisselend op de vakgebieden chemie, natuurkunde en fysiologie/geneeskunde. Elke vijf jaar is er een 
interdisciplinaire ronde en elke drie jaar is er een ontmoeting op het gebied van de economische 
wetenschappen. Het meerdaagse programma bestaat uit lezingen van Nobelprijslaureaten, plenaire 
discussies, thematische workshops en sociale evenementen.  
 
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is sinds 2008 partner van de Lindau 
Meetings. De KNAW draagt per jaar maximaal 7 kandidaten voor aan de Lindau Council, die de 
uiteindelijke selectie voor deelname maakt. In een jaar waarin er ook een ontmoeting is op het gebied van 
de economische wetenschappen draagt de KNAW maximaal 3 kandidaten voor deze ontmoeting voor aan 
de Lindau Council. De KNAW draagt per deelnemer maximaal € 1250 aan deelnamekosten bij. Deze 
bijdrage voldoet de KNAW rechtstreeks aan de Lindau Council. De KNAW vergoedt geen reiskosten van 
deelnemers. 
 
Voor wie 
Drie categorieën jonge onderzoekers kunnen deelnemen aan de Lindau Meetings:  

- Bachelor studenten 
- Masterstudenten en promovendi  
- Postdocs 
De onderzoekers moeten: 
a. verbonden zijn aan, maar geen vaste aanstelling hebben bij, een universiteit of 
onderzoeksinstelling in het Koninkrijk der Nederlanden; 
b. de Engelse taal vloeiend beheersen; 
c. niet ouder zijn dan 35 jaar op de data van de Lindau Meetings; 
d. niet eerder hebben deelgenomen aan de Lindau Meetings; 
e. wat betreft de categorie Bachelor studenten: ervaring hebben met de wetenschappelijke 
praktijk/laboratoriumwerk; 
f. wat betreft de categorie Postdocs: postdoctorale ervaring van max. 5 jaar, maar bij voorkeur 2 - 3 
jaar na promotie hebben.  
 

Nomineren 
De volgende personen kunnen jonge onderzoekers nomineren voor deelname aan de 
Lindau Meetings (per persoon maximaal twee jonge onderzoekers): 

a. hoogleraren, universitaire hoofddocenten en universitair docenten aan een universiteit in 
Nederland; 
b. directeuren en onderzoekers aan een wetenschappelijk instituut in Nederland. 

Nominaties moeten in de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW 
beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een nominatie is 
ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen. 
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Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde 
sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de nominatie niet vóór 
deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen. 
 
Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de selectiecommissie van de Lindau Meetings mogen 
geen nominaties (mede-) indienen en kunnen niet als kandidaat worden voorgedragen. 
 
Selectiecommissie 
Het bestuur van de KNAW stelt een selectiecommissie in die tot taak heeft de nominaties voor de Lindau 
Meetings te beoordelen en namens het bestuur een voordracht voor deelname aan de Lindau Council te 
doen. De selectiecommissie bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door het 
bestuur van de KNAW benoemd voor één beoordelingsronde. De voorzitter van de jury wordt in functie 
benoemd en is KNAW-lid. De jury bestaat uit leden van de KNAW en leden en alumni van De Jonge 
Akademie. 
 
In alle gevallen van besluitvorming door de selectiecommissie geschiedt deze bij meerderheid van 
stemmen. De leden van de selectiecommissie zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling 
prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW. De KNAW stelt voor de selectiecommissie een 
ambtelijk secretaris beschikbaar. 
 
Beoordelingscriteria 
De beoordeling van genomineerde kandidaten voor de Lindau Meetings door de selectiecommissie  
vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: 

a. wetenschappelijke kwaliteit en verdiensten, bijv. uitblinkende bijdragen op hun vakgebied, 
blijkend uit het CV en de aanbeveling van hun wetenschappelijk begeleider en/of internationaal 
gerenommeerde wetenschapper; 
b. motivatie en inzet voor wetenschap en onderzoek, blijkend uit het CV en de aanbeveling van hun 
wetenschappelijk begeleider en/of internationaal gerenommeerde wetenschapper;  
c. opvallende extra curriculaire activiteiten. 
Aanvullend voor de categorie Master studenten en promovendi: 
- de kwaliteit van eigen onderzoek blijkend uit publicaties, presentaties op conferenties en/of 

onderzoeksfinanciering/-prijzen. 
Aanvullend voor de categorie Postdocs: 
- de kwaliteit van eigen publicaties van resultaten, bij voorkeur eigen onderzoek in gerefereerde 

tijdschriften en als eerste of laatste en/of corresponderende auteur; 
- presentaties van hun werk op internationale wetenschappelijke bijeenkomsten, bij voorkeur als 

invited lecturer 
 
Deelname en publiciteit 
De Lindau Council selecteert uit de door de KNAW voorgedragen kandidaten de uiteindelijke deelnemers 
en informeert de KNAW over deze selectie. De KNAW draagt bij aan communicatie-uitingen over de 
deelname van de door de KNAW voorgedragen deelnemers en over de Lindau Meetings. 
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