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Inleiding en doel 

 

De Nederlandse Hogeronderwijspremie (vertaald: Dutch Higher Education Award) is in het leven 

geroepen voor het vergroten van de waardering voor en het bevorderen c.q. belonen van hoger 

onderwijs met een grote of bijzondere impact. Naast waardering voor wetenschappelijk onderzoek 

met de NWO-Spinozapremie, NWO-Stevinpremie voor kennisbenutting en de Deltapremie voor 

praktijkgericht onderzoek (initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA) wordt 

door de uitreiking van de Nederlandse Hogeronderwijspremie expliciet waardering uitgesproken 

voor het Nederlandse hoger onderwijs.  

 

De minister van OCW reikt de premies jaarlijks uit aan drie onderwijsteams uit het hoger 

beroepsonderwijs en drie onderwijsteams uit het wetenschappelijk onderwijs die een voortreffelijke 

of bijzondere prestatie hebben geleverd ten aanzien van vernieuwing en/of verbetering van het 

hoger onderwijs. Toekenning van een Nederlandse Hogeronderwijspremie drukt zowel waardering 

uit voor wat de laureaten reeds bereikt hebben als vertrouwen in wat ze in de komende jaren 

verder zullen bereiken. De Nederlandse Hogeronderwijspremie stelt laureaten in staat om 

(toekomstige) projecten met betrekking tot de vernieuwing en/of verbetering van het hoger 

onderwijs te kunnen financieren.  

 

De Nederlandse Hogeronderwijspremie is de hoogste onderscheiding die in het Nederlandse 

bekostigde hoger onderwijs wordt uitgereikt ter waardering van – en als impuls voor – 

onderwijsvernieuwing en –verbetering van het hoger onderwijs. De premies worden met ingang 

van 2021 uitgereikt aan onderwijsteams van minimaal twee en maximaal tien personen.  Een 

beperkt aantal partijen mag op uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

kandidaten voordragen.  

 

De opzet voor de Brochure Nederlandse Hogeronderwijspremie is ontleend aan de Spinozapremie 

van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

 

Wie kan voordragen 

 

Onderwijsteams kunnen enkel worden voorgedragen op uitnodiging. De minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap nodigt de volgende partijen uit om onderwijsteams voor te dragen voor de 

Nederlandse Hogeronderwijspremie 2021: 

 

 het instellingsbestuur van de bekostigde Nederlandse universiteiten (1 voordracht); 

 het instellingsbestuur van de bekostigde Nederlandse hogescholen (1 voordracht); 

 het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg (1 voordracht); 

 het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond (1 voordracht).  

 

Wie kan worden voorgedragen 

 

Een onderwijsteam kan worden voorgedragen met het volgende profiel: 

1. Het onderwijsteam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 10 personen; 

2. Het onderwijsteam is in dienst bij eenzelfde Nederlands bekostigde hoger-

onderwijsinstelling; 

3. Het onderwijsteam bevat leden met verschillende rollen, zoals docenten, betrokken 

onderwijsdirecteur, onderwijsonderzoekers, hybride docenten, promovendi, student-

assistenten, e.d.; 

4. De leden van het onderwijsteam dienen in staat te zijn om als team (voor zover mogelijk) 

de beschikbaar gestelde middelen in te zetten voor projecten die bijdragen aan de 

vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs; 

5. De bijzondere prestaties van het onderwijsteam die ten grondslag liggen aan de voordracht 

zijn niet eerder beloond met deze premie.  
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Waarvoor kandidaten worden voorgedragen 

 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar voor 

de drie Nederlandse Hogeronderwijspremies voor het hoger beroepsonderwijs en jaarlijks € 2,5 

miljoen voor de drie Nederlandse Hogeronderwijspremies voor het wetenschappelijk onderwijs. Na 

toekenning worden de premies in een periode van vier jaar in evenredige tranches via de lumpsum 

aan de instelling uitgekeerd. Deze worden als volgt verdeeld: 
 

 de hoogste onderscheiding van de Nederlandse Hogeronderwijspremie bedraagt € 1,2 miljoen  

 de tweede plaats van de Nederlandse Hogeronderwijspremie bedraagt € 800 duizend 

 de derde plaats van de Nederlandse Hogeronderwijspremie bedraagt € 500 duizend 

 

De middelen van de premies zijn bedoeld voor het stimuleren van (toekomstige) projecten die 

bijdragen aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs. Hierbij genieten de 

laureaten een ruime mate van bestedingsvrijheid. Een deel van de middelen kan worden 

aangewend voor (nieuwe) initiatieven vanuit het winnende onderwijsteam (omvangrijk 

studentenproject, curriculumvernieuwing, e.d.), maar een deel van de middelen kan ook de 

onderwijsgemeenschap van de instelling als geheel ten goede te komen, bijvoorbeeld door het 

opzetten van ‘community van docenten’, trainingsfaciliteiten, instellingsbreed onderwijsproject. 

 

De laureaten stellen in overleg met het betrokken instellingsbestuur een beknopt bestedingsplan op 

voor de extra middelen. Dit beknopte bestedingsplan moet voor marginale toetsing worden 

voorgelegd aan OCW. De premie dient in beginsel in vijf jaar na de premie uitreiking te worden 

besteed.  

 

Verantwoording voor de besteding van de middelen wordt door het instellingsbestuur afgelegd in 

het jaarverslag van de instelling. Producten en (kennis)opbrengsten uit de premiemiddelen dienen 

indien mogelijk open access gepubliceerd te worden. Het Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan een digitaal platform over research-informed 

onderwijsvernieuwing voor het hoger onderwijs, dat mogelijk als platform voor deze opbrengsten 

kan dienen.  

 

Wanneer kan worden voorgedragen 

 

De deadline voor het indienen van voordrachten is 1 november 2020, om 17:00 CE(S)T. 

Voordrachten die na de deadline worden ingediend worden niet meegenomen in de beoordelingen 

van de beoordelingscommissie. 

 

Het opstellen en indienen van de voordracht 

 

Een instructie voor het opstellen van een voordracht voor een Nederlandse Hogeronderwijspremie 

is als bijlage bij deze brochure gevoegd. De voordrachten dienen in pdf-vorm per e-mail te worden 

toegezonden aan ‘nederlandsehogeronderwijspremie@minocw.nl’.  

 

Beoordelingscommissie 

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt een beoordelingscommissie. De 

beoordelingscommissie brengt een advies uit over de toekenning van de Nederlandse 

Hogeronderwijspremies. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt op basis van 

het advies van de beoordelingscommissie een besluit.  

 

De beoordelingscommissie bestaat in beginsel uit vijf leden, inclusief een voorzitter: een hbo- en 

wo-student, een hbo- en wo-docent, en een voorzitter. De studentleden van de 

beoordelingscommissie hebben aantoonbare kennis en ervaring binnen hogeronderwijsbeleid en/of 

onderwijsinnovatie en zijn ten tijde van benoeming ingeschreven bij een Nederlandse bekostigde 

file://///ocw.local/Userdata/Appdata/O244BER/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_proza/c23735427/nederlandsehogeronderwijspremie@minocw.nl
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hogeschool of universiteit. De docentleden van de beoordelingscommissie hebben een nationale 

en/of internationale reputatie voor hun betrokkenheid bij hogeronderwijsontwikkeling. De 

voorzitter van de beoordelingscommissie kent het Nederlandse hogeronderwijsveld goed en heeft 

een uitgesproken nationale reputatie. Alle vijf de leden hebben een gelijke stem in de beoordeling 

van de voordrachten. Leden met persoonlijke belangen bij een voordracht, bijvoorbeeld omdat zijn 

of haar instelling tot een van de genomineerde instellingen behoort, nemen niet deel aan dat 

onderdeel van het beoordelingsproces, waardoor onafhankelijkheid van de commissie wordt 

gewaarborgd.  

 

Procedure 

 

De indiener bepaalt zelf de procedure voor de totstandkoming van de voordracht. 

 

Voordrachten worden na de genoemde deadline door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschape gecontroleerd op volledigheid. Indien de voordracht incorrect, onvolledig of niet 

volgens de instructie wordt ingediend, krijgt de indiener schriftelijk bericht. De indiener heeft na 

ontvangst van het schriftelijk bericht vijf werkdagen om de voordracht te herzien conform de 

instructies. Als de benodigde informatie niet binnen de gestelde termijn wordt aangeleverd, wordt 

de voordracht niet in behandeling genomen.  

 

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen individueel alle voordrachten op basis van de 

hieronder genoemde beoordelingscriteria. In een commissievergadering wordt een selectie 

gemaakt van de voordrachten. Hieruit volgen weloverwogen nominaties van zes (drie wo, drie hbo) 

voordrachten.  

 

De drie genomineerde onderwijsteams voor het hoger beroepsonderwijs en drie genomineerde 

onderwijsteams voor het wetenschappelijk onderwijs worden uitgenodigd de voordracht mondeling 

toe te lichten voor de beoordelingscommissie. Op basis van de schriftelijke voordracht – aangevuld 

met de mondelinge presentaties – komt de beoordelingscommissie tot een advies. 

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt vervolgens een besluit op basis van het 

advies van de beoordelingscommissie. Instellingen die door de beoordelingscommissie niet worden 

voorgedragen, worden hiervan niet mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld.  

 

OCW verwerkt de persoonsgegevens die OCW van deze ronde ontvangt conform de OCW 

Privacyverklaring. 

 

Planning 

 

1 november 2020  Deadline indienen voordracht 

Begin januari 2021  Mondelinge presentaties genomineerden  

1 maart 2021   Uitreikingsevenement Nederlandse Hogeronderwijspremies 

 

De genomineerde zes onderwijsteams (drie wo, drie hbo) krijgen in december hiervan bericht. Zij 

krijgen schriftelijk de uitnodiging om de voordracht mondeling toe te lichten. De ranking 1, 2 en 3 

wordt mede op basis van deze gesprekken bepaald. Tijdens het uitreikingsevenement krijgen de 

genomineerde onderwijsteams de rangschikking te horen en daarbij de omvang van de toegekende 

premie.  
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Criteria 

 

De beoordelingen van onderwijsteams vindt plaats op basis van past performance, aan de hand 

van de volgende beoordelingscriteria: 

 

1. Werkwijze en inhoud van het onderwijsinitiatief (weging 50%) 

Het onderwijsteam heeft in de afgelopen vier jaar een vernieuwend onderwijsinitiatief 

gerealiseerd en heeft hierbij voortreffelijke en bijzondere prestaties geleverd en 

uitzonderlijke werkvormen gehanteerd in het hoger onderwijs. Daarnaast moet duidelijk 

zijn dat het onderwijsteam ook in de toekomst (andere) onderwijsinitiatieven een 

belangrijke stap verder kan brengen; 

 

2. Impact binnen de onderwijs community (weging 30%) 

Het onderwijsteam heeft met het onderwijsinitiatief en werkwijze een impact gehad op 

studenten en/of docenten, instituut of instelling, of het hoger onderwijs in Nederland; 

 

3. Evidence-informed werkmethodiek (weging 10%) 

Het onderwijsteam heeft op een systematische wijze, zoals ‘evidence informed’, gewerkt 

aan het onderwijsinitiatief. Dit blijkt bijvoorbeeld uit aansluiting bij wetenschappelijke 

literatuur en aandacht voor evaluatie;  

 

4. Meerwaarde van samenwerking en team functioneren (weging 10%) 

Het onderwijsteam kent een buitengewone samenstelling, waarbij de meerwaarde van het 

team als geheel groter is dan de individuele bijdragen van de leden van het team 

(synergie). Hierdoor heeft het onderwijsteam door middel van hun onderwijsinitiatief  

samenwerking binnen en/of tussen disciplines en binnen en/of  tussen instellingen en/of 

met de arbeidsmarkt en samenleving gestimuleerd en uitgedragen. 

 

 

Contact 

 

Drs. C. P. A. (Christiaan) van den Berg 

Senior Beleidsmedewerker directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

c.p.a.vandenberg1@minocw.nl of 

nederlandsehogeronderwijspremie@minocw.nl 

06 - 55423546 

  

file://///ocw.local/Userdata/Appdata/O244BER/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_proza/c23735427/c.p.a.vandenberg1@minocw.nl
mailto:nederlandsehogeronderwijspremie@minocw.nl
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Bijlage: Voordrachtinstructie voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2021 

 

De voordrachten kunnen zowel in het Nederlands als het Engels worden ingediend. In de 

voordrachten moet duidelijk worden gemaakt op grond van welke prestaties het onderwijsteam 

zich als onderwijsinnovatoren en/of –ontwikkelaars hebben gekwalificeerd.  

 

Om een vergelijkbare en gestroomlijnde beoordeling van de voorgedragen kandidaten te 

bevorderen, dienen de voordrachten in het onderstaande formulier te worden ingevuld en 

toegezonden te worden vóór 1 november 2020, 17:00 CE(S)T aan: 

nederlandsehogeronderwijspremie@minocw.nl. 

 

 Download het formulier als word-bestand uit de bijlage of vanaf de website van de 

Rijksoverheid. 

 Vul het formulier digitaal in en onderteken deze. 

 Sla het formulier op als .pdf en stuur het op naar: 

nederlandsehogeronderwijspremie@minocw.nl. 

 

Voor ieder criterium is een maximum aantal woorden ingesteld. Het is niet toegestaan om bijlagen, 

afbeeldingen, tabellen e.d. toe te voegen bij de criteria, behalve één ondersteunend document. 

Extra aangeleverde documenten worden niet in behandeling genomen.  

 

Het is raadzaam rekening te houden met het feit dat de beoordelingscommissie breed is 

samengesteld en de leden beperkte kennis hebben van de onderwijsinitiatieven. Om een goede 

beoordeling te kunnen maken, zijn goed geschreven voordrachten onontbeerlijk.  

 

 

 

 

 

 

 

  

file://///ocw.local/Userdata/Appdata/O244BER/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_proza/c23735427/nederlandsehogeronderwijspremie@minocw.nl
file://///ocw.local/Userdata/Appdata/O244BER/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_proza/c23735427/nederlandsehogeronderwijspremie@minocw.nl
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Voordrachtformulier 

 

Gegevens voordracht  

Naam instelling  

Datum voordracht  

Gegevens voordrager (persoon die genodigd is door de minister) 

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  

Geef een korte samenvatting 

van de reden voor de 

voordracht  

 

[max. 300 woorden]  
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Criterium 1 [weging 50%]: 

Onderwijsinitiatief  

 

Geef een uitgebreid beeld van 

het initiatief wat het 

onderwijsteam de afgelopen 

ja(a)r(en) tot realisatie heeft 

gebracht, aangevuld met de 

werkwijze.  

 

[max. 800 woorden]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterium 2 [weging 30%]: 

Impact 

 

Geef aan op welke manier het 

onderwijsinitiatief impact 

heeft gehad op de 

stakeholders. 

 

[max. 500 woorden]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterium 3 [weging 10%]: 

Evidence based 

 

Geef aan waaruit blijkt dat 

het voorgedragen 

onderwijsteam op een 

onderbouwde wijze (zoals 

evidence informed) te werk is 

gegaan in de uitvoering van 

het onderwijsinitiatief. 

 

[max. 300 woorden]  
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Criterium 4 [weging 10%]: 

Samenwerken  

 

Geef aan wat de meerwaarde 

is geweest van samenwerking 

binnen het onderwijsteam en 

hoe het onderwijsteam 

(multi-)disciplinaire 

samenwerking met overige 

stakeholders heeft 

gestimuleerd.  

 

[max. 300 woorden]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

Voeg 1 ondersteunend 

document (in PDF) toe als 

bijlage waaruit de aard van 

een uitgevoerd 

onderwijsinitiatief duidelijk 

wordt. 

 

(geef hier de naam van de bijgevoegde bijlage) 

  

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 2021.  

 

  

Naam hogeronderwijsinstelling  

 

  

Naam genodigde indiener  

  

Datum  

 

  

 

 

 

Handtekening  

  

 

 

 


