
6 500 €
1ste prijs: 2de prijs: 3de prijs:

4 000 €  2 500 €

KONINGIN PAOLAPRIJS VOOR HET ONDERWIJS 2019-2020
Basisonderwijs en secundair onderwijs 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Technologie: een sleutel voor onze toekomst! 
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STIcHTING KONINGIN PAOLA

www.paolaprijs.be

ProjectoProeP



Meer info?
Stichting Koningin Paola (9u en 15u) 
Slegerslaan 356, bus 17 – 1200 Brussel  
Tel : 02/762 92 51 
Email : info@paolaprijs.be  
www.paolaprijs.be
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Voor wie? 
De Prijs richt zich naar alle leerkrachten van het gewoon basisonderwijs  
en gewoon secundair onderwijs van alle netten. 

Hoeveel? 
De eerste prijs heeft een waarde van 6.500€ en de eervolle vermeldingen  
worden beloond met respectievelijk 4.000€ en 2.500€. 

Hoe? 
Het volledige reglement en de instructies om een kandidaatsdossier in te dienen, zijn 
te vinden op de website www.paolaprijs.be. 

Wanneer?
31/01/2020 is de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatsdossiers.

Projectoproep 
Je bent leerkracht in het gewoon basisonderwijs of in het gewoon secundair onderwijs? 
Je hebt een pedagogisch project bedacht dat bij de leerlingen interesse en bewondering 
wekt voor wetenschappelijke vakken en dat jongeren aanzet om in het hoger onderwijs 
te kiezen voor studiegebieden gericht op wetenschappelijk en technologisch onderzoek? 
Neem dan deel aan de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs! 

Wat is het? 
De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil leerkrachten aanmoedigen  
en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten  
beter bekend te maken. 

Criteria? 
Om in aanmerking te komen, moet uw project zich integreren  
in de algemene doelstellingen en de eindtermen. Het project moet 
tenminste één maal gerealiseerd geweest zijn in de loop van de  
twee afgelopen schooljaren (2017-2018 en/of 2018-2019) en  
moet herhaald kunnen worden. 


