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Algemeen
Het doel van de Award is de aanmoediging en bevordering van originele en innovatieve
publicaties op het terrein van het onderwijsrecht in Nederland.
De Award is ingesteld door het bestuur van de toenmalige NVOR, de Nederlandse Vereniging
voor Onderwijsrecht.
De Award wordt eens per twee jaar uitgereikt.
De Award bestaat uit een bedrag van 500 Euro en een bokaal.
Een jury beslist aan wie de Award wordt uitgereikt aan de hand van de voorwaarden in dit
reglement.
De jury
De leden van de jury worden benoemd door het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht
(‘VvO’).
De jury bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, waaronder een voorzitter (‘de
voorzitter’) en een secretaris (‘de secretaris’). In de jury hebben in ieder geval zitting een
hoogleraar Onderwijsrecht en een jurist werkzaam in de praktijk van het onderwijsrecht.
De secretaris is verantwoordelijk voor de procedure en de inachtneming van de termijnen in dit
reglement. De secretaris voert deze verantwoordelijkheden uit in samenspraak met de
voorzitter.
De eerste voorzitter is prof. mr. D. Mentink, oud-voorzitter van de NVOR en emeritus hoogleraar
Onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law. De secretaris is mr. J. Bootsma
(jannetje.bootsma@pelsrijcken.nl).
De jury beoordeelt de, op grond van artikel 4 van dit reglement, voorgedragen publicaties en
beslist aan wie de Award wordt uitgereikt.
De jury motiveert zijn beslissing van artikel 2.5 en legt die beslissing en motivering vast in een
juryrapport.
De jury besluit bij consensus. Indien er geen consensus is, is het oordeel van de voorzitter
doorslaggevend.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Voorwaarden voor toekenning van de Award
De Award wordt toegekend aan een publicatie die voldoet aan de voorwaarden van dit
reglement en die door de jury als beste is beoordeeld.
Een publicatie is een gepubliceerde tekst, zoals, maar niet beperkt tot, een artikel, boek,
boekbijdrage, bundelbijdrage, onderzoeksrapport of (congres of symposium) paper. Ook een
elektronische publicatie van een zekere omvang of een annotatie van een zekere omvang komen
in aanmerking voor de Award.
Scripties komen niet in aanmerking voor de Award.
Het onderwerp van de publicatie is gelegen op het terrein van het onderwijsrecht in Nederland,
waaronder ook een -met Nederlands onderwijsrecht- rechtsvergelijkend onderwerp.
De publicatie is gepubliceerd in de voorafgaande twee jaar voor de inzendtermijn van artikel 4.2
van dit reglement.
Een publicatie geschreven door meer dan één persoon komt in aanmerking voor de Award. Een
publicatie van een hoogleraar, al dan niet als mede-auteur, komt niet in aanmerking voor de
Award. Een publicatie van een lid van de jury komt evenmin in aanmerking.
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De jury hanteert bij haar beslissing als bedoeld in artikel 2.5 als criteria: het originele karakter
van de publicatie en de innovatieve bijdrage daarvan aan de kennis van onderwijsrechtelijke
vraagstukken. ‘Origineel’ en ‘innovatief’ hebben, onder meer, betrekking op een nog niet
besproken vraagstuk, een nieuwe invalshoek van een vraagstuk, een nieuw inzicht in een
vraagstuk of een nieuwe conclusie met betrekking tot een heersend leerstuk of heersende
theorie. Hierbij wordt gelet op de toegevoegde waarde van de publicatie voor het vakgebied, de
wetenschap of de onderwijsrechtspraktijk, en de mate waarin de auteur blijk geeft van de plaats
van het vraagstuk en inzicht heeft in verhoudingen binnen het onderwijsrecht. Van belang zijn
ook opbouw, leesbaarheid en stijl.
Bij gelijkwaardigheid van een publicatie van een debuterend auteur en die van een nietdebuterend auteur, geeft de jury voorrang aan de publicatie van de debuterend auteur. Onder
‘debuterend’ wordt verstaan: nog niet eerder gepubliceerd hebbend.
Voordragen van publicaties
Een ieder kan een publicatie voordragen voor de Award. Voordracht geschiedt door middel van
inzending via het e-mail adres van de VvO (secretaris@vvonderwijsrecht.nl) of de secretaris.
Een publicatie wordt vóór 1 oktober in het jaar van uitreiking van de Award ingezonden.
De jury kan, naast ingezonden publicaties, zelf publicaties voordragen.
Uitreiking van de Award
De Award wordt in beginsel uitgereikt door de voorzitter en op een jaarvergadering van de VvO.
Daarbij wordt het juryrapport voorgelezen.
Wanneer geen publicaties in de in artikel 3.5 van dit reglement genoemde tijdsperiode voor de
Award in aanmerking komen, kan de jury besluiten de Award met betrekking tot die tijdsperiode
niet uit te reiken.
Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de VvO, in overleg met de
voorzitter.

