
HEB JIJ HET 
PRIJSWINNENDE 

IDEE VOOR DE 
TRANSFORMATIES 

EN RENOVATIES 
VAN DE TOEKOMST?



Met de NRP Masterprijs krijgt aanstormend talent de 
kans nieuwe ideeën op het gebied van transformatie 
en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. 
In het najaar van 2021 vindt de zesde editie van de 
NRP Masterprijs plaats.    

Een van de pijlers van NRP is kennisdeling en 
-ontwikkeling. Samen met de TU Delft hebben we 
daarvoor de NRP Academie opgericht. Bovendien 
organiseren we bijeenkomsten rondom actuele  
thema’s en hebben we een tweewekelijks NRP 
Nieuwsoverzicht. NRP zoekt daarnaast ook nadruk-
kelijk aansluiting bij de nieuwe generatie professionals 
zoals studenten en pas afgestudeerden. Om hun 
ideeën onder de aandacht van een groter publiek en 
marktpartijen te brengen reikt NRP jaarlijks de NRP 
Masterprijs uit.  

SPECIALISTEN VAN DE TOEKOMST
NRP wil graag weten met welke originele en innovatieve 
ideeën de masterstudenten van nu bezig zijn.  
De NRP Masterprijs is een stimulans voor studenten 
om zich verder te bekwamen in transformatie en 
renovatie. Tegelijkertijd leveren zij met hun afstudeer- 
scripties een bijdrage aan de verdere professionali-
seren van het vakgebied. 

ZICHTBAAR
Wil jij ons verrassen met jouw innovatieve ideeën 
voor transformatie en renovatie van de bestaande 
gebouwde omgeving? Met de NRP Masterprijs bieden 
wij je het podium van de circa 100 bij NRP aangesloten 
bedrijven. De kans is groot dat deze bedrijven  
geïnteresseerd zijn in jouw scriptie of ontwerp.  
De samenwerking met onze mediapartners zorgt er 
ook voor dat we breed in de media ruchtbaarheid 
kunnen geven aan jouw ideeën. Deze kunnen boven-
dien landen in dé opleiding voor de transformatie- en 
renovatieprofessional: de NRP Academie. Ook het 
prijzengeld voor de drie winnaars is uiteraard een 
mooie stimulans om in te zenden!

OVER NRP MASTERPRIJS

NIEUWE IDEEËN VOOR 
TRANSFORMATIE EN RENOVATIE

VOOR WIE
De NRP Masterprijs is bedoeld voor afstuderende of 
afgestudeerde studenten van relevante universiteiten, 
masteropleidingen en postdoctorale opleidingen in 
Nederland. De prijs gaat naar een afstudeerscriptie 
en/of ontwerp dat innoverend is op het gebied van 
transformatie of renovatie.

JURY NRP MASTERPRIJS
De deskundige jury van de NRP Masterprijs wordt 
samengesteld uit deskundige mensen die werkzaam 
zijn bij een NRP partner/begunstiger. De jury is onder 
voorzitterschap van ir. Eva Hermans, Programma Manager 
Corporate Real Estate bij De Nederlandsche Bank.

BEOORDELINGSCRITERIA
De inzendingen worden beoordeeld op tenminste de 
volgende aspecten:
•  Kwaliteit van de scriptie in het algemeen (breedte, 

diepte, methodologie, conclusies en aanbevelingen).
• De relevantie voor transformatie en renovatie.
•  Het belang van de betreffende studie voor de  

professionalisering van het vakgebied van transfor-
matie en renovatie. 

• De innovatieve aspecten binnen de verrichte studie.
• Originaliteit.
• Wijze van presentatie.

Op basis van deze beoordeling selecteert de jury uit 
de inzendingen maximaal drie genomineerden die de 
gelegenheid krijgen hun inzending te presenteren aan 
de jury. Na juryberaad stelt de jury de winnaar vast. 

Per editie worden drie prijzen uitgereikt: 
1e prijs: € 3.000,- 
2e prijs: € 2.000,- 
3e prijs: € 1.000,- 

Wil jij insturen? Dat kan tot en met 31 augustus 2021 
via masterprijs@nrp.nl.

NRP MASTERPRIJS 

INZENDING EN BEOORDELING

Aditya Parulekar,  WINNAAR NRP MASTERPRIJS 2020

Studierichting:  TU Delft, Building Technology
Titel scriptie:   Robotic Restoration, developing a digital fabrication methodology for the restoration  

of stucco ornaments by means of in-situ additive manufacturing 

Oud-student aan de TU Delft Aditya Parulekar sleept de eerste prijs in 2020 in de wacht. De jury heeft enorme 
bewondering voor de wijze waarop Aditya alles heeft onderzocht. Hoewel het door hem ontworpen robotplatform 
nog niet gereed is om in productie te worden genomen, ziet de jury grote kansen om dit verder te brengen.  
Juryvoorzitter Eva Hermans benadrukt dat het nu juist de tijd is om het naar de markt te brengen en zij deed dan 
ook een oproep richting de NRP Partners dit op te pakken.
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NRP MASTERPRIJS

DE TIJD IS NU

VOORWAARDEN* 
•  De prijs wordt alleen worden toegekend aan afstudeer- 

scripties of ontwerpen in renovatie en/of transformatie ter  
afronding van universitaire masteropleidingen of vastgoed- 
gerelateerde postacademische of post-HBO masteropleidingen.  

• De scriptie/het ontwerp moet openbaar zijn. 
•  De scriptie/het ontwerp moet relevant en vernieuwend  

zijn op het vlak van transformatie en renovatie. 
•  De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. 
•  Een inzending kan slechts éénmalig meedingen naar de  

NRP Masterprijs.      
 

* Kijk voor het uitgebreide reglement op NRP.NL

IN HET KORT

Wil jij in aanmerking komen voor de NRP Masterprijs? 

•  Het insturen van je scriptie of ontwerp (studiejaar 2020-2021) 
kan van 1 januari t/m 31 augustus 2021. 

•  Op de NRP Partnerbijeenkomst van 16 november 2021    
worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 

•  Als prijswinnaar ontvang je een geldprijs en brengen we  
je afstudeerwerk volop onder de aandacht van de bij NRP  
aangesloten bedrijven en daar buiten. 

•  Kijk op nrp.nl voor meer informatie, het reglement en de criteria 
waar je inzending aan moet voldoen. 

Spreekt dit je aan? Stuur dan je scriptie of ontwerp in. 
Dat kan via masterprijs@nrp.nl.


