Wedstrijdreglement: VAN INnovatie award 2019
Artikel 1
Uitgeverij VAN IN nv, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem (hierna
‘VAN IN’ genoemd) organiseert een awardwedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 25 april
2019 tot en met 28 juni 2019 om 23:59 uur.
Artikel 2
Deelname aan de wedstrijd staat open voor leerkrachten en leerkrachtenteams die ofwel lesgeven in
basisonderwijs of secundair onderwijs, ofwel een opleiding tot leraar volgen, en die woonachtig zijn in
België.
Op de objectiviteit te vrijwaren sluiten we volgende doelgroepen uit: de actieve auteurs van VAN IN ( zij
die een auteursvergoeding ontvangen), werknemers van VAN IN en familieleden van werknemers van
VAN IN
Artikel 3 – deelname
Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer zijn/haar idee of project indienen in het
Nederlands via vaninnovatieaward@vanin.be voor 28 juni 2019 23:59 uur. Elke deelnemer (leraar,
lerarenteam of leraar in opleiding) kan maar één project/idee indienen. Enkel de eerste deelname wordt
aanvaard als officiële deelname.
De deelname moet voldoen aan enkele basisvereisten om als waardige deelname kans te maken op een prijs
die lager benoemd wordt:
•
•

het ingediende project is vernieuwend of biedt een nieuwe manier van aanpak;
het ingediende project draagt bij aan de leerresultaten OF draagt bij aan de leermotivatie van de
leerlingen OF ondersteunt de leerkracht in zijn lesgeven en voorbereidingen.

In geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of
deelname te kwader trouw kan VAN IN op discretionaire wijze beslissen om de deelnemer uit te sluiten
van deze wedstrijd en elk van de volgende wedstrijden van VAN IN.
VAN IN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten waardoor
niet kan worden deelgenomen.

Artikel 4 – evaluatie

De jury ontvangt de projecten de eerste week van juli 2019 samen met bijbehorende evaluatiematrix
waarbij rekening gehouden wordt met onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

vernieuwing/innovatie,
mate van ICT-integratie,
mate van werken rond 21st Century Skills,
mate van verhogen van de leerwinst/impact aantonen op de leerwinst,
mate van verhogen motivatie van de leerlingen,
mate van efficiënter lesgeven voor de leerkracht,
sociale impact.

Ieder jurylid heeft daarnaast nog de mogelijkheid om een eigen accent te leggen door een marge van
acht punten die hij/zij zelf kan bepalen. De juryleden beoordelen onafhankelijk van elkaar de
inzendingen.
Artikel 5: uitreiking van de prijs
De winnaar zal door de jury gekozen worden. De bekendmaking van de winnaar voor basisonderwijs,
secundair onderwijs en leraar in opleiding zal gebeuren op 28 augustus 2019. De winnaars zullen
persoonlijk worden gecontacteerd en uitgenodigd om 11 september 2019 hun project voor te stellen aan de
jury in onze kantoren te Wommelgem. De jury bepaalt daar wie van de drie de winnaar is van de
hoofdprijs, namelijk een onderwijstrip voor twee personen naar Finland.
In geval van een ex aequo zal de jury gezamenlijk beslissen wie de winnaars zijn. We voeren geen
correspondentie over de uitslag van de wedstrijd.
Artikel 6: disclaimer
VAN IN behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of haar verloop te wijzigen als onvoorziene
omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dat rechtvaardigen. VAN IN kan niet
aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd
als gevolg van omstandigheden buiten haar wil om.
VAN IN kan niet aansprakelijk worden gesteld als door een geval van overmacht bepaalde modaliteiten
van deze wedstrijd zouden worden gewijzigd. VAN IN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
en kosten, van welke aard of om welke reden dan ook, die toe te schrijven zouden zijn aan deelname aan de

actie, en dat in welke vorm dan ook. Evenmin kan zij aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het
communicatiemateriaal.

Artikel 7 – communicatie
VAN IN behoudt zich het recht voor om over de deelnemers, de deelnemende projecten en de winnaar te
communiceren voor promotionele doeleinden. De winnaar verbindt zich ertoe mee te werken aan enige
promotionele uiting rond de wedstrijd (bv. online fotoverslag en/of getuigenis).
Artikel - Samenstelling Jury

De samenstelling van de jury valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. We
selecteerden een jury vanuit verschillende domeinen met een open blik op onderwijs en innovatie:
zowel juryleden met meer kennis van soft skills en de werking van ons brein in deze veranderende
wereld als juryleden met ervaring in de lespraktijk, ervaring met technologie en transitieprocessen.
Artikel – Intellectueel eigendomsrecht project/idee
We zullen de ideeën delen op onze blog, zodat ze andere leerkrachten kunnen inspireren. Daarnaast zullen
we inschatten of een eventuele uitwerking bij VAN IN of Sanoma Learning tot de mogelijkheden behoort.
Dat zal nooit gebeuren zonder overleg met de eigenaar/bedenker.

Artikel 8 - Prijs
De winnaars ontvangen een VAN INnovatie award De hoofdprijs is de onderwijstrip voor twee
personen naar Finland. Die wordt georganiseerd door werknemers binnen Sanoma Learning,
namelijk VAN IN en Sanoma PRO met hoofdzetel te Helsinki. VAN IN zal de winnaar de mogelijkheid
bieden om met één collega naar Helsinki te vliegen en er te verblijven tijdens de herfstvakantie van
2019. Daarnaast zal er een programma opgesteld worden waarbij de winnaar verschillende scholen
bezoekt. De prijs is niet inwisselbaar noch overdraagbaar. De deelnemer stemt in om twee maanden
voor de vertrekdatum de nodige gegevens te verstrekken om de reis te kunnen boeken. De reis zal
plaatsvinden van maandag 28/11/2019 tot en met woensdag 30/11/2019.
Artikel 9 - Privacy
De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens door Uitgeverij VAN IN nv, Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem. Zo wordt een

vlotte afhandeling van de wedstrijd gegarandeerd en kan VAN IN de deelnemer informeren over haar
huidige en toekomstige aanbiedingen.
Daarbij verwijzen we naar de wet op de privay, waarvan de laatste update te vinden is op 22/05/2018 via
https://www.vanin.be/nl/privacy/general. De deelnemer beschikt altijd over de mogelijkheid om de door
hem/haar verstrekte gegevens te raadplegen, te verbeteren of te wijzigen, of zich te verzetten tegen de
verdere verwerking van die gegevens. Daartoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen
aan voorgemeld adres of een e-mail te sturen naar vaninnovatieaward@vanin.be.
Klachten
Heeft u eventuele klachten over het verloop van de wedstrijd? Neem dan contact op via
vaninnovatieaward@vanin.be
Toestemming:
Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemt u toe dit wedstrijdreglement gelezen en goedgekeurd te hebben.

