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Doelstelling 
De NRO-verbindingsprijzen zijn bedoeld voor individuen, teams en samenwerkingsverbanden van 
onderzoekers, leraren en andere onderwijsprofessionals. Deze prijzen stellen het vertalen van kennis uit 
wetenschappelijk onderzoek naar breed toepasbare producten1 voor de onderwijspraktijk centraal. Het 
product draagt zo bij aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs en heeft een grote waarde voor het 
onderwijsveld. De NRO-verbindingsprijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de 
onderwijspraktijk en het belang van evidence informed onderwijs en een onderzoekende houding van leraren. 
Het NRO en de partners willen leraren, andere onderwijsprofessionals en onderzoekers stimuleren om te 
streven naar kennisbenutting en om een sterkere wisselwerking tussen wetenschappelijk onderwijsonderzoek 
en onderwijspraktijk te bewerkstelligen.  

 
In oktober zijn de drie winnaars bekend en is er een feestelijke uitreiking. We reiken in 2020 drie NRO- 
verbindingsprijzen uit, namelijk: één voor het po, één voor het vo en één voor het mbo.  

 
Partners 
De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het NRO in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO 
Raad en de VOR. 

 
Prijs 
Aan de drie NRO-verbindingsprijzen is per prijs een geldbedrag verbonden van € 2.000,-. Het NRO ziet graag dat 
u het geldbedrag investeert in uw project of gebruikt ten behoeve van kennisdeling.   

 
Deelnemers 
Nederlandse onderzoekers, leraren en andere onderwijsprofessionals verbonden aan Nederlandse scholen 
voor het po (inclusief sbo en (v)so), vo en mbo (zoals bijvoorbeeld zorgcoördinatoren of schoolleiders en 
andere direct bij de lespraktijk betrokkenen in de scholen) komen in aanmerking voor de prijzen. Deelnemen 
kan als individu (onderzoeker of onderwijsprofessional), als team (van onderzoekers of onderwijsprofessionals 
onderling) of als samenwerkingsverband (tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals). Wanneer een 
team/samenwerkingsverband de winnende inzending heeft ingediend, dan wordt de prijs uitgereikt aan de 
persoon die het team/samenwerkingsverband vertegenwoordigt. Als u in een vorige editie van de NRO-
verbindingsprijzen genomineerd bent geweest, kunt u de daarop vijf opeenvolgende jaren niet hetzelfde of een 
daaruit voortvloeiend project indienen.  

 

                                                           
1 Waar we spreken van product bedoelen we ook activiteit. We denken bij producten en activiteiten bijvoorbeeld aan: publicaties, websites, 
trainingen, lesmateriaal, workshops, apps, rapporten, handreikingen, boek, checklists, e-learning modules, games, video’s en toetsen. 
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Criteria 
De inzending heeft betrekking op afgeronde producten.  

 
De inzendingen worden beoordeeld op de kwaliteit, relevantie en bereik en bruikbaarheid van het product 
en op de inspiratie die uitgaat van de inzending. Alle vier de criteria wegen even zwaar. 
 
Kwaliteit  
Het product is gebaseerd op kennis uit onderwijsonderzoek. Het onderwijsonderzoek waarvan gebruik is 
gemaakt, en waarop een product is gebaseerd voldoet aan de gangbare kwaliteitscriteria voor 
wetenschappelijk onderzoek. Verder is van belang in hoeverre en op welke manier er verbinding is gelegd 
tussen onderzoek en onderwijspraktijk. De kandidaten laten zien in welke mate het product voortkomt uit 
een wisselwerking tussen onderzoek en praktijk. 
 
Relevantie voor het onderwijs / onderzoek 
Het product is relevant voor de vragen en problemen waarmee onderwijsprofessionals zich in de praktijk 
geconfronteerd zien. Het product speelt in op actuele vraagstukken en is toegesneden op de behoeften van 
scholen. De doelgroep is betrokken bij de ontwikkeling van het product. Het product draagt bij aan de 
vernieuwing en verbetering van het onderwijs.   

 
Bereik en bruikbaarheid  
Het product dat de kandidaten opleveren is eenvoudig in gebruik en breed bruikbaar voor de 
onderwijspraktijk.. Het product heeft een groot bereik, bijvoorbeeld door het actief delen van de 
ontwikkelde inzichten en werkwijzen met anderen. De kandidaten kunnen laten zien wat de impact is van 
het product; waar het product toe heeft geleid.  

 
Inspirerend voorbeeld 
Van de inzending gaat een inspirerende werking uit naar onderwijsprofessionals in Nederland om gebruik 
te maken van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om hun onderwijs te verbeteren, maar ook naar 
onderzoekers en onderwijsprofessionals om producten op te leveren die relevant zijn voor de 
onderwijspraktijk. De inzending draagt zo bij aan het leggen van de verbinding tussen wetenschappelijk 
onderzoek en de onderwijspraktijk.  

 
Jury 
De jury bestaat uit vijf leden. Twee juryleden zijn onderzoeker, de andere drie leden zijn 
onderwijsprofessionals uit het po, vo en mbo.  
 
NRO stelt de jury samen in overleg met de partnerorganisaties. 
• Het bureau van het NRO ondersteunt de jury in haar werkzaamheden. Een medewerker van het NRO 

fungeert als secretaris en woont de juryvergaderingen bij als lid zonder stemrecht. 
• De jury is geen verantwoording schuldig aan het NRO of de partnerorganisaties, maar wordt geacht zich te 

houden aan het reglement. 
• Als de jury unaniem van mening is dat geen van de inzendingen voor de prijs in aanmerking komt, vindt er 

geen toekenning plaats. 
• De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury stelt een schriftelijk juryrapport op waarin de keuze 

van de genomineerden wordt gemotiveerd. Het juryrapport wordt bekendgemaakt bij de prijsuitreiking 
en gepubliceerd via de kanalen van het NRO en de partnerorganisaties. 

 
Beoordeling en procedure 
De deelnemers wordt gevraagd om aan de hand van de vier beoordelingscriteria, in één A4, de jury te 
overtuigen van hun product of activiteit. Aan de hand van de inzendingen maakt de jury een selectie van 
kansrijke inzendingen. Aan de geselecteerden wordt vervolgens eind juni/begin juli gevraagd meer 
gedetailleerde informatie op te sturen. De jury beoordeelt deze inzendingen en nomineert twee 
inzendingen per sector (po (inclusief sbo en (v)so), vo, mbo). De genomineerde kandidaten worden begin 
september geïnformeerd. Op dat moment worden hun namen en inzendingen bekend gemaakt via de 
kanalen van NRO en de partnerorganisaties. 

 
Van de genomineerde projecten worden in samenwerking met de kandidaten korte promotievideo’s gemaakt, 
die tot doel hebben om andere onderwijsprofessionals en onderzoekers in Nederland te inspireren. De video’s 
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worden op de website van het NRO geplaatst en (online) verspreid. In oktober zijn de drie winnaars bekend en 
is er een feestelijke uitreiking. De nominatievideo’s kunnen door de aanvragers gebruikt worden voor eigen 
doeleinden, bijvoorbeeld als promotiemateriaal of informatiefilmpje. 

 
Van de genomineerden wordt verwacht dat zij actief meewerken aan de totstandkoming van de 
promotievideo. In de voorbereiding van de video en de presentatie worden zij ondersteund door het bureau 
van het NRO en een filmmaker. Eveneens wordt van de genomineerden verwacht dat zij bereid zijn om op 
een NRO evenement een presentatie te geven over hun project. 

 
Over de nominaties en de einduitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 
Aanmelden voor de NRO-verbindingsprijs  
Kandidaten worden genomineerd of nomineren zichzelf. Wanneer dit gebeurt vanuit een consortium, zijn zij 
zelf verantwoordelijk voor de afstemming binnen het consortium. Per onderzoeksproject is slechts één 
kandidaatstelling mogelijk. Om zich kandidaat te stellen, vullen kandidaten een formulier in dat het NRO vanaf 
begin mei 2020 op de website aanbiedt. Ook collega’s, schoolleiders en –besturen kunnen kandidaten 
voordragen. Het aanmeldformulier dient uiterlijk maandag 8 juni, 12.00 uur te zijn ingediend. 

 
Reglement 
Het NRO en de partnerorganisaties behouden het recht om het reglement te wijzigen. 

https://www.nro.nl/aanmeldformulier-nro-verbindingsprijzen-2020/
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