
Reglement ‘Prof. Dr. Henk W.G.M. Peer prijs’ voor het economieonderwijs 
 
Deze prijsvraag is tot stand gekomen in samenwerking tussen  de familie Peer en de Open Universi-
teit en wordt nu georganiseerd door  de VECON sinds 2013 met medewerking van het Landelijk 
Expertisecentrum voor Economie en Handel (Amsterdam) . 
 
 

Artikel 1. Deelname 
1. Aan de prijsvraag kan op persoonlijke titel of als team worden deelgenomen. 
2. De deelnemer heeft de uitgewerkte les of lessenserie zelf ontwikkeld. 
3. De les of lessenserie dient te voldoen aan de vereisten zoals beschreven in artikel 2, lid 1. De 

les of lessenserie is geschikt voor gebruik binnen het vmbo, havo, vwo of het mbo onderwijs. 
4. Deze prijsvraag staat open voor personen die (parttime) werkzaam zijn bij een instelling voor 

vmbo, havo, vwo of mbo onderwijs en voor personen die werkzaam zijn bij of studeren aan 
één van de lerarenopleidingen algemene en bedrijfseconomie (M&O). Docenten aan een 
lerarenopleidingen economie zijn uitgesloten van deelname. 

 
Artikel 2. Inzending 
 

1. De inzending dient uiterlijk 1 maart  van ieder jaar te worden ingezonden onder vermelding 
van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer(s) alsmede de NAW 
gegevens van de betrokken school of instelling  . 
De inzending dient te bestaan uit: 
 
.  het leerlingenmateriaal,  

.  een docentenhandleiding met  een inleiding bij de materialen, waarin beschreven het doel 
van het materiaal, de inbedding in het onderwijs, de vereiste voorkennis van de leerlingen, de 
ervaringen met de opdracht, de totstandkoming van het materiaal, de veelvoorkomende 
fouten of problemen van leerlingen met het desbetreffende onderwerp en de specifieke 
bijdrage van het materiaal daarbij.  

2. De beoordeling van het materiaal vindt plaats op de volgende punten: 

 is het materiaal activerend 

 is het materiaal origineel 

 zijn de leerdoelen / lesdoelen helder 

 de vakinhoud 

 is het materiaal goed uitvoerbaar voor de gekozen doelgroep 

 hoe is het materiaal vormgegeven 

De eerste twee criteria hebben een zware weging bij de beoordeling. 

3. Inlevering kan per e-mail geschieden bij Maurice Straatmans van de HAN ILS, Economie 
e-mail: peerprijs@vecon.nl  onder vermelding van  "Professor Peerprijs". 

Voor de toezending van  onderdelen waarvoor een email niet geschikt is, kan het 

navolgende postadres worden gebruikt: 

HAN ILS, Economie , t.a.v. Maurice Straatmans, Heyendaalseweg 141, 

6525 AJ Nijmegen 
 
 

 
Artikel 3. Prijzen 

1. Prijzen kunnen alleen worden gewonnen door deelnemers die hebben voldaan aan de criteria 
van dit reglement.  

2. De deelnemers maken kans op een geldprijs. De prijzen zijn als volgt: 
de hoofdprijs is € 400. 
de tweede prijs is € 300. 
de derde prijs is € 200. 

mailto:peerprijs@vecon.nl


3. Met de winnende deelnemers wordt persoonlijk contact opgenomen. 
 

Artikel 4. Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking vindt plaats op de VECON-studiedag. De prijswinnaars krijgen die dag de 
gelegenheid hun materiaal te presenteren. 
 

Artikel 5. Publiciteit 
De prijswinnaars worden bekend gemaakt op de website van de VECON en in het Tijdschrift voor 
Economisch Onderwijs. De prijswinnaars worden tevens persoonlijk op de hoogte gesteld. Op de 
websites van de VECON en van het Landelijk Expertisecentrum  voor Economie en Handel wordt 
het winnende lesmateriaal weergegeven.  
 

Artikel 6. Auteursrechten 
1. De deelnemers behouden de auteursrechten die rusten op de inzending. 
2. De deelnemers verlenen door inzending aan de VECON en het Landelijk Expertisecentrum  

voor Economie en Handel exclusieve toestemming om (een gedeelte van) de inzending op te 
nemen op de websites van beide organisaties in het kader van de Peerprijs. Vervolgens kan 
het gepubliceerde materiaal gebruikt worden op scholen en opleidingsinstituten. 

 
Artikel 7. Jury 

1. Over de toekenning van de prijzen wordt beslist door een ruim voor de inleverdatum 
benoemde jury. 

2. De jury bestaat uit tenminste vier leden. 
3. De samenstelling van de jury staat vermeld op de website van de VECON. 

 
 

Artikel 8. Onvoorziene gevallen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury. 
 

Artikel 9. Slotbepalingen 
De uitspraak van de jury is bindend. Over het verloop en/of uitslag van de prijsvraag kan niet 
worden gecorrespondeerd. 


