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Inleiding
Wilt u vanuit uw kennis, kunde en ervaring meebouwen aan het Nationaal verkeerskundecongres
(NVC 2017)? Schrijf een paper vanuit uw expertise. Upload deze uiterlijk 31 juli 2017 via de NVCwebsite. Door de begeleidingscommissie goedgekeurde paperkennis komt gegarandeerd in de
spotlight. Heeft u vragen over het papertraject? Neem dan contact op met Frans Heijnis
(frans.heijnis@crow.nl) of bel: 0318 – 69 53 34.

Kennis in de spotlight
Kies hoe u wilt bijdragen aan de inhoud van het congres (presentatiepaper, discussiepaper,
probleemcasepaper). Lever uw paper uiterlijk 31 juli 2017 via de NVC-website in. Alle goedgekeurde
papers verschijnen begin september op de website. De auteurs van de 3 best beoordeelde papers
krijgen een exclusieve congrespresentatie van een uur. Auteurs van 24 papers krijgen een
gecombineerde presentatie op het congres van donderdag 2 november 2017 in Zwolle.

Welke papervorm kiest u?
A. Presentatie
Deze paper beschrijft een onderzoek of project met een plan van aanpak, werkwijze en resultaten.
Tijdens de presentatie* op het NVC 2017 worden door het publiek vragen gesteld over de
implementatie van de resultaten in andere situaties. Papers uit deze categorie komen in aanmerking
voor 'Beste Paper 2017’. Bij een presentatiepaper is een plan van aanpak en
onderzoeksmethode/werkwijze onvoldoende. Resultaten moeten beschikbaar zijn. Verder is het van
belang dat beweringen of conclusies onderbouwd en controleerbaar zijn.
Beoordelingscriteria:







Paper bestaat uit maximaal 15 pagina's.
Heldere en beknopte schrijfwijze
Plan van aanpak
Beschrijving van de onderzoeksmethode
Resultaat van het (toegepast) onderzoek
Beweringen en/of conclusies onderbouwd en controleerbaar

B. Discussie
Deze paper bestaat uit een probleemstelling in de vorm van een vraag of een stelling. De paper geeft
tevens achtergrondinformatie over de probleemstelling. Tijdens het congres volgt aan de hand van uw
paper* een discussie met vakgenoten. Het is niet voldoende om alleen een onderwerp aan te dragen.
Een onderbouwing voor discussie is verplicht. Zorg bij een discussiepaper voor een goede duiding
zodat helder is waarover u een discussie wilt voeren.
Beoordelingscriteria:





Paper bestaat uit maximaal 5 pagina's.
Probleem moet helder beschreven zijn.
Probleemstelling is voorzien van een goede onderbouwing.
Kern is een centrale vraag of stelling als basis voor discussie.

C. Probleem
In deze paper beschrijft u een verkeerskundige casus/verkeerssituatie in uw gemeente. U presenteert
de paper* op het NVC 2017 en ontvangt advies over oplossingen. De paper kan uitsluitend ingediend
worden door verkeersprofessionals in dienst van gemeenten. Gebruik een case uit de dagelijkse
praktijk en onderbouw goed de reden voor het stellen van een vraag.
Beoordelingscriteria:



Paper bestaat uit maximaal 10 pagina's.
Paper van verkeerskundigen die werkzaam zijn binnen een gemeente.

Aandachtspunten beoordeling









Beoordeling van de papers is op basis van inhoudelijke kwaliteit (niet op categorie of onderwerp).
Paper is inhoudelijk gericht op het vakgebied verkeerskunde.
Paper bevat bij voorkeur nieuwswaarde.
Paper is bij voorkeur innovatief, prikkelend, vernieuwend.
Paper is logisch opgebouwd en toegankelijk en helder beschreven.
Inleverdatum van de paper is uiterlijk 31 juli 2017.
Papers voor de promotie van producten worden niet geaccepteerd.
Geef in uw paper aan hoe u deze wil presenteren (bijv. PowerPoint, video, open gesprek).

Vormgeving, uploaden en vervolg





Voeg deze NVC 2017 titelpagina toe aan uw paper (Word-document).
Upload uw paper via de link op www.nationaalverkeerskundecongres.nl -> Call for Papers.
Sluitingsdatum van de call for papers is 31 juli 2017.
Begin september 2017 maakt de begeleidingscommissie de beoordeling bekend. U krijgt
hierover automatisch per e-mail bericht.

* Indien de paper behoort tot de 24 door de begeleidingscommissie geselecteerde papers.

