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1. BESCHRIJVING EN REIKWIJDTE VAN DE EUROPESE PRIJS VOOR INNOVATIEF LESGEVEN 

In het kader van de mededeling over de totstandbrenging van de Europese 
onderwijsruimte tegen 2025 is de Europese prijs voor innovatief onderwijs (European 
Innovative Teaching Award - EITA) ingesteld om opmerkelijke innovatieve onderwijs- 
en leerpraktijken die in het kader van het Erasmus+-programma worden uitgevoerd, 
voor het voetlicht te brengen en het werk te erkennen van leerkrachten en hun scholen 
die een uitzonderlijke bijdrage aan het beroep leveren. De prijs draagt bij tot het 
benadrukken van de waarde van Europese samenwerking op het gebied van 
schoolonderwijs en tot de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte. 

De specifieke doelstellingen van de Europese prijs voor innovatief lesgeven zijn: 

• de prestaties van leerkrachten en scholen te huldigen en meer zichtbaarheid 
te geven aan hun werk; 

• uitstekende onderwijs- en leerpraktijken in kaart te brengen en te bevorderen; 

• het wederzijds leren tussen leerkrachten en schoolpersoneel te bevorderen; 

• de waarde van het Erasmus+-programma voor de Europese samenwerking 
van leerkrachten te benadrukken. 

 
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan Erasmus+-projecten die met succes zijn afgerond. 
Deze projecten worden geselecteerd door de nationale agentschappen van Erasmus+ 
op het gebied van schoolonderwijs en/of beroepsonderwijs en -opleiding, gedurende 
de programmaperiode 2021-2027. 
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Aangezien Erasmus+-projecten al op subsidies zijn gebaseerd, heeft de toekenning 
een symbolische waarde en levert zij de begunstigden geen extra geldelijke voordelen 
op. Projecten die met EITA worden bekroond, zullen niettemin op Europees en 
nationaal niveau worden gepromoot als voorbeelden van goede praktijken op het 
gebied van innovatie in het onderwijs. Zij zullen ook worden gemarkeerd in het 
Erasmus+ Project Results Platform. 

  

2. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED EN PRIJSCATEGORIEËN 

Per land van het Erasmus+-programma1 worden maximaal vier prijzen toegekend, één 
voor elk van de volgende categorieën: 

• kleuteronderwijs en opvang voor jonge kinderen;  

• lager onderwijs 

• secundair onderwijs;  

• scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding2 .  
 

3. SELECTIEPROCES  

Hierbij doet Epos een oproep tot de geïnteresseerde begunstigden. Zij kunnen uiterlijk 
tot en met 29 mei 2022 een aanvraag indienen en daarbij hun belangstelling kenbaar 
maken voor deelname aan de EITA-selectie op basis van hun prestaties. De 
aanvragen moeten voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria (beschikken over een 
afgerond KA1- of KA2-project) en selectiecriteria (verenigbaarheid met het jaarlijkse 
EITA-thema) om in aanmerking te komen voor toekenning van de EITA. Op basis van 
de gunningscriteria selecteert Epos de laureaten en stelt het de definitieve lijst op van 
projecten die in aanmerking komen voor toekenning van de EITA. 

.  

3.1. Ontvankelijkheidscriteria 

Epos kan projecten selecteren die zowel in het kader van kernactiviteit 1 
(leermobiliteitsprojecten) als kernactiviteit 2 (partnerschapsprojecten) voor de 
Europese prijs voor innovatief lesgeven in aanmerking komen.  

Als algemene regel geldt dat afgeronde projecten die tussen 2017 en 2021 van start 
zijn gegaan, in aanmerking komen voor de EITA. Epos mag de begunstigden alleen 
selecteren uit zijn eigen medegefinancierde projecten3. Een project dat in voorgaande 
jaren de EITA heeft ontvangen, kan niet opnieuw in aanmerking worden genomen. 

 
1 In België wordt de EITA-selectieprocedure afzonderlijk georganiseerd door de Vlaamse, de Franse en de 

Duitstalige gemeenschap. 

2 In de context van de EITA zijn scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding scholen voor secundair onderwijs 

waar initiële beroepsopleidingen worden gegeven. 

3 Dit betekent dat alleen moederprojecten in het kader van KA219/KA229 in aanmerking kunnen worden genomen. 
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Een project waarvan het eindverslag naar behoren is ingediend, geëvalueerd en 
administratief afgesloten, wordt beschouwd als een afgerond project. 

Epos heeft de flexibiliteit om het aantal voor selectie in aanmerking te nemen projecten 
te beperken door een strengere of minder strenge drempel vast te stellen voor het 
aantal punten dat zij in de fase van het eindverslag ontvangen. Dit kan gebeuren als 
gevolg van het grote aantal te evalueren toegekende projecten, de noodzaak om een 
evenwicht te vinden tussen ondervertegenwoordigde sectoren, het ontbreken van 
specifieke informatie in de projectbeschrijvingen, enz. 

3.2. Selectiecriteria: de thematische prioriteit 

Elk jaar stelt de Commissie een thematisch gebied vast waarop projecten betrekking 
moeten hebben om in aanmerking te komen voor de European Innovative Teaching 
Award. In 2022 is het jaarthema van de EITA "Samen leren, creativiteit en 
duurzaamheid bevorderen", een thema dat rechtstreeks verband houdt met het 
initiatief van de Europese Commissie "Nieuw Europees Bauhaus" (NEB)4.  

Het Nieuwe Europese Bauhaus-initiatief verbindt de Europese Green Deal met ons 
dagelijks leven en onze leefruimten. Het roept alle Europeanen op om samen een 
duurzame en inclusieve toekomst te bedenken en te bouwen die mooi is voor onze 
ogen, geesten en zielen. 

De bouwstenen van het jaarthema 2022 zijn: 

• “Creativiteit" - gekoppeld aan de NEB-prioriteit "mooi", een belangrijk thema in 
het onderwijs. In dit verband zal aandacht worden besteed aan het effect van 
ruimtes en architectuur op het leren  

• “Duurzaamheid" - een algemene prioriteit van de Commissie en het 
kernelement van de NEB 

• “Samen leren" - een element van participatie en inclusie, een algemene 
prioriteit van de Commissie en een element van de NEB 

 

3.3. Gunningscriteria: de innovatiekenmerken 

De EITA wordt toegekend op basis van de volgende criteria. Elk criterium moet worden 
beoordeeld op een schaal van 1 (zwak) tot 10 (uitstekend):  

Methodologieën In welk opzicht zijn de onderwijs- en leermethoden die in het project 
zijn uitgewerkt en geïmplementeerd innovatief?  

• Multidisciplinaire benaderingen 

• Ontwikkeling van sleutelcompetenties (kennis, vaardigheden en 
attitudes) 

• Formeel, niet-formeel en informeel leren aan elkaar koppelen 

• Inclusie, participatie, samenwerking 

• Innovatief gebruik van digitale hulpmiddelen (met name 
eTwinning) 

• Actieve rol van de lerenden in het leerproces 

 
4 https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en  

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Omgevingen Op welke manieren ondersteunen de bij het project betrokken 
leeromgevingen innovatieve onderwijs- en leerbenaderingen?  

• Scholen als aanjagers van innovatie 

• Creatief gebruik van de leerruimten 

• Duurzaam gebruik van de beschikbare hulpbronnen 

• Een aanpak voor de hele school 

• Sectoroverschrijdende samenwerking 

 

Leraren Op welke manieren beïnvloeden de bij het project betrokken 
leerkrachten/educatief medewerkers de innovatieve onderwijs- en 
leerprocessen?  

• Leerkrachten als vernieuwers 

• Competenties van de leerkrachten 

• Samenwerking tussen leerkrachten en peer learning 

Impact Wat is het effect van de innovatieve onderwijs- en leerprocessen die 
in het project zijn uitgewerkt en geïmplementeerd? 

• Rechtstreeks effect op de doelgroepen 

• Inclusie van deelnemers met minder kansen 

• Spill-over effect (op andere leerlingen, leerkrachten, scholen, 
lokale gemeenschappen) 

 

 


