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Winnaars 2017
Ruth van Ringelesteijn en Zuzana Molcanova waren de winnaars in 2017
Ruth van Ringelesteijn studeerde aan de Katholieke Pabo Zwolle. Ze deed een veelgeprezen
onderzoek naar ‘zelfregulerend leren’ op de basisschool. Het is van groot belang dat de leerlingen
kritisch naar hun eigen werk kijken en leren van gemaakte fouten. Dat is een onmisbare vaardigheid
in onze snel veranderende samenleving. Ruth heeft praktische en zeer bruikbare hulpmiddelen
ontwikkeld voor zowel leraren als leerlingen.
Zuzana Molcanova is afgestudeerd aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Haar lespraktijk en
intensieve bestudering van relevante literatuur brengt haar tot een kwalitatief hoogstaand
onderzoek, waarin ze een geslaagde poging doet de effecten van het gebruik van multiculturele
literatuur in havo 4 te begrijpen en te beschrijven. Daarbij gebruikt ze op indrukwekkende wijze
het bekende boek De Vliegeraar.
Heb je nog vragen over de OnderwijsTopTalentPrijs? Neem dan even contact op met het INOP,
telefoon 0487- 512311 of stuur een e-mail naar info@inop.nl.
www.onderwijstoptalentprijs.nl

INOP
OnderwijsTopTalentPrijs
Wedstrijdsecretariaat
Postbus 79
6650 AB Druten
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De organisatie is in handen
van het Instituut voor
Nationale Onderwijs
Promotie (INOP) i.s.m.
Cito, SLO, St. Nationale
Onderwijsweek, St. Nationale
Onderwijsstad, vakblad
Didactief en Gemeente
Leiden.

Uitdaging voor álle
leraren-in-opleiding
Op de lerarenopleidingen in Nederland barst het van het talent. Dat blijkt ieder jaar weer bij het
uitreiken van de diploma’s, als duizenden enthousiaste jonge docenten de opleiding verlaten en in
het onderwijs gaan werken.
Met de OnderwijsTopTalentprijs hebben lerarenopleidingen elk jaar de mogelijkheid om deze
studenten voor het voetlicht te halen. De prijs laat zien dat een lerarenopleiding een waardevolle
opleiding is. En wie leraar wil worden, kiest voor een verantwoordelijk, uitdagend en veelzijdig beroep.
Elke pabo mag één student(e) afvaardigen binnen de categorie “aankomende leraren in het
basisonderwijs”. In de categorie “aankomende leraren in het voortgezet onderwijs” mag een
opleidingsinstituut maximaal drie personen nomineren, uit verschillende vakgroepen. Specialisten
van Cito en SLO bekijken alle inzendingen. Een breed samengestelde jury (politiek, media en
onderwijs) kiest de winnaars.

Prijzen
In beide categorieën bestaat de prijs uit een prachtige bronzen trofee en een geldbedrag
van € 1.000,-. De winnaars ontvangen tevens een jaarabonnement op vakblad Didactief.
De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 wordt in oktober (Nationale Onderwijsweek) uitgereikt in Leiden.
De exacte datum en locatie worden nog bekendgemaakt.

Onderwijstalent gezocht!
Studeer jij aan een lerarenopleiding of sta je pas voor de klas? Vind jij dat het Nederlandse onderwijs
wel een frisse nieuwe impuls kan gebruiken? Heb je interessante, innovatieve ideeën voor een andere
aanpak? En heb je deze tijdens je opleiding met succes in de praktijk gebracht?
Bewijs je talent en meld je vóór 15 juli 2018 bij het INOP (Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie).
Via het aanmeldformulier hiernaast of via de website www.onderwijstoptalentprijs.nl
Je hebt dan nog tot 15 september 2018 om daadwerkelijk materiaal in te zenden.
Zodra we je aanmelding binnen hebben, zullen we je stagecoördinator op de hoogte brengen.
De uiteindelijke beslissing over je kandidatuur wordt genomen door je opleidingsinstituut. De prijs
is niet alleen voor jezelf een teken dat je op de goede weg bent, maar zal natuurlijk ook door je
opleidingsinstituut en de school waar je stage hebt gelopen als een hele eer worden beschouwd.
Voor elke kandidaat ligt in elk geval een oorkonde en een fraai cadeau klaar.

of ga naar www.onderwijstoptalentprijs.nl

Doe mee en vul het formulier in

N.B. ook vertegenwoordigers van een lerarenopleiding kunnen een (oud-) student kandideren via
deze folder of de website.
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