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Voordrachtformulier Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 
 

Gegevens voordracht  

Naam instelling  

Datum voordracht  

Gegevens voordrager (persoon die genodigd is door de minister van OCW) 

Naam  

Functie  

Gegevens contactpersoon (voor vragen over de voordracht) 

Naam  

Functie  

Telefoonnummer  

e-mailadres  

Gegevens onderwijsteam  

Betrokken departementen/ 

afdelingen/instituten/ 

opleidingen 

 

Contactpersoon vanuit het 

onderwijsteam (e-mail en 

telefoon) 

(voor afstemming met het onderwijsteam) 

Namen betrokken personen; 

functies; en rolbeschrijving 

t.a.v. het onderwijsinitiatief 

(maximaal 20 woorden p.p.) 

 
[minimaal 2 en maximaal 10 

personen] 

 

Samenvatting 
 
 

Toelichting: 

Geef een korte samenvatting van de reden voor de voordracht. Beschrijf 

in heldere taal wat het onderwijsinitiatief inhoudt en wat het betekent 

voor de ontwikkeling van studenten, docenten en/of organisatie. Wat 

maakt dit onderwijsinitiatief bijzonder?  

 

[max. 200 woorden] 
 

 
 

Criterium 1 [weging 50%]: 
Werkwijze en inhoud van het 
onderwijsinitiatief 

 
 

Toelichting: 

Beschrijf onder andere de aanleiding, het onderwijsinitiatief zelf, de 

stappen die gezet zijn en hoe de onderwijspraktijk er nu uit ziet. 

• Geef een helder beeld van het onderwijsinitiatief, of de relevante 

vernieuwing daarbinnen, dat het onderwijsteam de afgelopen vier jaar 

heeft gerealiseerd. Wat maakt dit onderwijsinitiatief zo vernieuwend? 

Wat is er voor studenten (en docenten) veranderd? 

• In welke context is dit onderwijsinitiatief tot stand gekomen? Denk 

aan het specifieke vakgebied of discipline, de organisatiecultuur, type 

student, de omgeving, het afnemend veld, ed. 

• Hoe is de samenstelling van het team en hoe draagt dit bij aan de 

kwaliteit van het onderwijsinitiatief. Hoe werkt het team met elkaar 

samen, en met andere partijen? 

• Welke ambities heeft het onderwijsteam om dit onderwijsinitiatief of 

andere onderwijsinitiatieven in de toekomst verder te brengen? 
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[max. 1000 woorden] 

Criterium 2 [weging 30%]: 
Impact 
 
 

Toelichting: 

Geef aan op welke manier het onderwijsinitiatief impact heeft gehad op 

studenten, en/of docenten, en/of de opleiding, en/of instituut, en/of 

faculteit, en/of instelling, en/of partners buiten de instelling. 

• Beschrijf wat dit initiatief voor (onderwijskundige) gevolgen heeft 

gehad voor studenten en docenten. 

• Hoe is er gewerkt aan opschaling van het onderwijsinitiatief en welke 

rol heeft de context hierin gespeeld? Denk aan het specifieke 

vakgebied of discipline, de organisatiecultuur, type student, de 

omgeving, het afnemend veld, ed. 

• Hoe is dit onderwijsinitiatief interessant voor andere opleidingen en/of 

instellingen en hoe is er eventueel al gewerkt aan disseminatie? 

• Welke plannen heeft het onderwijsteam om dit onderwijsinitiatief 

verder impact te laten maken, bijvoorbeeld via opschaling of 

disseminatie? 

 

[max. 500 woorden] 
 

 
 

Criterium 3 [weging 20%]: 
Evidence informed 
 

 

Toelichting: 

Geef aan waaruit blijkt dat het voorgedragen onderwijsteam op een 

systematische en onderbouwde wijze (zoals evidence informed / 

reflectief lerend) te werk is gegaan in de opbouw en uitvoering van het 

onderwijsinitiatief. 

• Hoe wordt het onderwijsinitiatief gedragen door reeds bestaande 

wetenschappelijke literatuur? Denk aan visies op goed onderwijs, de 

gebruikte didactiek en toetsing, inhoudelijke innovatieve vakkennis 

ed. 

• Hoe wordt het onderwijsinitiatief geëvalueerd en/of onderzocht?  

• Hoe wil het team zelf bijdragen aan verdere onderbouwing van 

vernieuwingen? 

 

[max. 300 woorden] 
 
 

 

 

 

Hiermee verklaart de indiener de voordracht naar waarheid te hebben ingevuld en namens de 

genoemde instelling het onderwijsteam voor te dragen voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie 

2022. 

 

Naam hogeronderwijsinstelling: 

 

 

Naam genodigde indiener: 

 

 

Datum: 

 

 

Handtekening: 

 


