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Ververs Awards 2014: stimuleringsprijzen voor innovatief onderwijs
ENSCHEDE - De Ververs Award is een stimuleringsprijs voor inspirerende
toekomstvisies op het onderwijs. De prijs is in het leven geroepen om het inhoudelijke
gesprek over ons toekomstige onderwijs op gang te brengen en te houden. Veelal
gaat onderwijsvernieuwing over de hoe-vraag, de Ververs Foundation en SLO zijn
allebei geïnteresseerd in de wat-vraag: wat is in de toekomst voor leerlingen de
moeite waard om te leren? In 2014 kent de Ververs Award twee gelijkwaardige prijzen,
voor innovatieve onderwijspraktijken én voor inspirerende onderwijsvisies. Aan beide
awards is een stimuleringsprijs van € 5000 verbonden.
Twee awards
In 2013 werd de award voor de eerste keer georganiseerd en was gericht op het onderwijsveld. Anders
dan in 2013 kent de Ververs Awards 2014 twee gelijkwaardige prijzen, namelijk voor (1) de innovatieve
onderwijspraktijk; deze prijs is - net als vorig jaar - bedoeld voor mensen uit het onderwijsveld die op
aansprekende wijze hun onderwijsaanbod innoveren in hun dagelijkse schoolpraktijk en voor (2) visies
op het onderwijs van 2021; deze prijs is bedoeld voor iedereen - binnen of buiten het onderwijs - die
inspirerende ideeën heeft over wat leerlingen in 2021 zouden moeten leren.
Kandidaten van binnen én buiten onderwijsveld
De tweede prijs is in het leven geroepen omdat de Ververs Foundation en SLO zich realiseren dat
visies op de inhoud van het onderwijs bij allerlei mensen en op allerlei plekken kunnen ontstaan.
Binnen het onderwijs, maar ongetwijfeld ook daarbuiten. Soms ontstaan waardevolle vernieuwingen
juist buiten de huidige context. Daarmee spreken de Ververs Awards 2014 een brede doelgroep aan.
Iedereen met een innovatieve onderwijspraktijk en/of een inspirerende onderwijsvisie kan zich - tot en
met 25 april 2014 - aanmelden voor de Ververs Awards.
Jury
Na de sluitingsdatum beoordeelt de jury alle aanmeldingen. De jury bestaat uit Mijndert Ververs
(oprichter Ververs Foundation, voormalig directeur van Wolters Noordhoff, Wolters Samsom en
Wolters Kluwer), Tjeerd Plomp (voorzitter Ververs Foundation, professor emeritus onderwijskunde bij
Universiteit Twente), Annet Kil (directeur Onderwijscoöperatie), Rob Martens (hoogleraar
onderwijswetenschappen, verbonden aan het Welten-instituut van de Open Universiteit) en Jan van
den Akker (directeur SLO). Per prijs nomineert de jury de drie beste inzendingen.
Slotevenement
Op 17 juni 2014 worden het slotdebat en de prijsuitreiking georganiseerd. Iedere genomineerde krijgt
de gelegenheid zijn/haar visie te presenteren. Aansluitend legt de jury iedere genomineerde een
prikkelende vraag voor. Als de jury zich daarna beraadt op de uitkomst, zal het publiek debatteren over
wat in de toekomst de moeite waard is om te leren. Vervolgens worden de winnaars bekend gemaakt.
Meer informatie
Meer informatie over de awards, criteria en aanmelding is te vinden op www.verversaward.nl.
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Voor vragen over de Ververs Awards 2014 kunt u contact opnemen met Jessica van der Veen, hoofd
communicatie, bereikbaar op (053) 4840 234 of via j.vanderveen@slo.nl

