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Stimuleringsprijs i&i: inspiratie en innovatie

De Vereniging i&i (www.ieni.nl) heeft als vakvereniging voor informaticadocenten en ict-
coördinatoren ter gelegenheid van haar 20e conferentie de inschrijving geopend voor een
wedstrijd waarbij er een stimuleringsprijs gewonnen kan worden. Deze prijs zal tijdens de 21e

conferentie in 2011 uitgereikt worden. De waarde ervan is maximaal € 5000, vrij te besteden
door de school, de groep of het individu die/dat de prijs in wacht sleept.

Welke voorwaarden stellen wij aan deelname?

De Vereniging beweegt zich op het vlak van het Voortgezet Onderwijs, maar er kan
deelgenomen worden door alle reguliere onderwijsinstellingen. Doel is dat de het plan het VO
ten goede komt. Elk ingediend plan zal beoordeeld worden op het effect dat het heeft voor ict-
inbreng en –toepassing in het VO. Het plan zal na honorering als Creative Common-publicatie
vrij ter beschikking gesteld worden aan het onderwijs.

Wat we graag willen zien, is een goed uitgewerkt idee waarbij ict hèt medium is waarmee
(aantoonbaar) betere resultaten in een vak of groep van vakken in het VO bereikt kunnen
worden. Een plan dat zijn nut al bewezen heeft, heeft de voorkeur.

Verwacht wordt:

 een plan van maximaal 500 woorden, waarin omschreven wordt wat men beoogt met
de ict-aanpak;

 een uitgewerkt lesmodel van minimaal twee uiteenlopende, dus verschillende lessen,
dat vorengenoemd plan concretiseert;

 een of twee (digitale) toetsen met toetscriteria die laten zien wat een leerling moet
weten na toepassing van de lesmodellen;

 een lijstje van benodigde digitale middelen;

 indien mogelijk een weergave van concrete resultaten van het plan.

Wat we in het bijzonder waarderen zijn ict-projecten/-initiatieven/-producten die door i&i-
leden, werkzaam in de sector, worden bestempeld als bruikbaar, innovatief en van waarde in
de onderwijspraktijk. Daarom mogen nominaties gedaan worden door elk i&i-lid en telt het in
de beoordeling als zeer positief indien meerdere i&i-leden die nominatie willen steunen. Een
i&i-lid mag zelf één nominatie doen maar meerdere nominaties steunen.
Wat wij zeker niet zullen waarderen is: het kopiëren van plannen die al door anderen
gerealiseerd worden (noem het maar plagiaat), het te theoretisch of globaal invullen van het
plan.
U kunt uw plan met inachtneming van genoemde voorwaarden vóór 1 april 2011 indienen bij
de Vereniging i&i: stimuleringsprijs@ieni.org
Een deskundige jury waarvan de samenstelling nog bekend gemaakt zal worden, zal de
plannen bestuderen en vóór 1 juli 2011 drie genomineerden bekend maken. Tijdens de i&i-
conferentie van 2011 in november zal de winnaar bekend gemaakt worden, nadat de drie
genomineerden hun plannen aldaar nog eens gepresenteerd hebben.
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