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2021  
2022

1ste prijs:  
6.500 €

2de prijs:  
4.000 €

3de prijs:  
2.500 €
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Je bent leerkracht in het gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs 
of lager onderwijs? Je bent een creatieve en geëngageerde 
leerkracht? Je hebt een pedagogisch project bedacht dat een 
vernieuwende, verrijkende en concrete inhoud geeft aan de gekozen 
onderwijsdoelen en die de kwaliteit van het onderwijs nastreeft? 

Waag dan nu je kans en neem deel aan de Koningin Paolaprijs voor 
het Onderwijs!   

Wat is het? 

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wordt elk jaar 
georganisserd en wil leerkrachten aanmoedigen en hun 
creativiteit en toewijding belonen door pedagogische 
modelprojecten beter kenbaar te maken. 

Wie kan deelnemen?

De projectoproep 2021-2022 richt zich tot leerkrachten 
van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs van alle 
netten. Leerkrachten of groepen van leerkrachten van het 
basisonderwijs kunnen zichzelf voor de Prijs kandidaat 
stellen. De kandidatuur kan ook voorgedragen worden 
door privé-personen die al dan niet tot de onderwijswereld 
behoren.

Wat kan je winnen? 

De laureaten zullen een diploma en een cheque ontvangen 
met een waarde van 6.500€ voor de eerste prijs en van 
4.000€ en 2.500€ voor de eervolle vermeldingen.

Wat zijn de selectiecriteria?

Om in aanmerking te komen, moet het project voldoen aan 
de algemene doelstellingen en eindtermen. Het project 
moet reeds éénmaal verwezenlijkt zijn in de loop van de 
drie afgelopen schooljaren en dat kan herhaald worden. 
Een voorkeur gaat naar initiatieven die een vernieuwende, 
verrijkende en concrete inhoud geven aan de gekozen 
onderwijsdoelen en die de kwaliteit van het onderwijs 
nastreven.

Hoe deelnemen? 

Het reglement en het inschrijvingsformulier zijn beschikbaar 
op de website www.paolaprijs.be. Het kandidaatsdossier 
moet ten laatste op 31 januari 2022 online ingediend 
worden. 

Kalender

September 2021: 
Start van de projectoproep

31 januari 2022: 
Afsluiting van de kandidaturen

Maart 2022:
Selectie van de laureaten door de Jury

Juni 2022: 
Prijsuitreiking
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Meer info?

Stichting Koningin Paola
Slegerslaan 356, bus 17 – 1200 Brussel 
Tel: 02 762 92 51 
Email: info@paolaprijs.be  
www.paolaprijs.be
Volg ons op        en


