Reglement NOT Innovatie Award 2021
Onder de naam Innovatie Award wordt tijdens de NOT 2021 nieuwe of vernieuwende producten of
diensten in de schijnwerpers gezet. De Innovatie Award is een initiatief van Jaarbeurs waarbij een
onafhankelijke jury de inzendingen van exposanten beoordeelt.
Doel van Innovatie Award
NOT 2021 is de gelegenheid waarop exposanten de stand van zaken (hun ‘state of art’) aan de
Nederlandse onderwijssector laten zien. Het is de plaats om beproefde creativiteit breed te
verspreiden. De Innovatie Award draagt er aan bij om innovaties te stimuleren en een brede
bekendheid te geven. Daarnaast geeft deze prijs speciale waardering voor het innovatie werk.
Wie kan deelnemen?
Deelname staat open voor alle exposanten van de NOT 2021. Deelnemers kunnen producten of
diensten voordragen die in de periode 1 februari 2019 t/m 5 oktober 2020 in het onderwijs zijn
gelanceerd.
Categorieën
Er zijn 3 categorieën gedifferentieerd: KO, PO & VO. Per categorie worden er maximaal 10
inzendingen genomineerd afhankelijke van het aantal inzendingen. Per categorie is er één winnaar.
Criteria voor deelname algemeen
Het product of dienst:
Is geïntroduceerd in de periode van 1 februari 2019 t/m 5 oktober 2020
Verbetert het onderwijs binnen de doelgroep
Biedt voordelen voor de doelgroep
Scoort goed op bruikbaarheid, aantrekkelijkheid en praktische inzetbaarheid in de klas
Jurering
In oktober 2020 vindt de jurering plaats. Alleen inzendingen die voldoen aan bovengenoemde
criteria komen in aanmerking voor jurering. Over het oordeel van de jury is geen discussie of
correspondentie mogelijk. De jury hanteert de volgende werkwijze:
Beoordeling van het ingezonden schriftelijk en beeldmateriaal aan de hand van de criteria
door de individuele juryleden. NB: de juryleden beoordelen op basis van wat er is
aangetoond
Besluitvorming inzending
Communicatie inzendingen
Alleen inzendingen die voldoen aan de bovengenoemde criteria worden vermeld op de website. En
zullen invulling mogen geven aan een prominente locatie tijdens de NOT 2021.
Alle inzendingen worden geselecteerd voor de publieksprijs. Bezoekers van de NOT kunnen via de
website één stem per doelgroep afgeven op hun favoriete product/dienst. Het product/dienst met
de meeste stemmen is de winnaar van de publieksprijs. De bezoekers van de NOT kunnen via de
website in periode van 2 november 2020 tot 19 januari 2021 stemmen op hun favoriete
product/dienst.
De genomineerden:
Worden vermeld in een bezoekersnieuwsbrief van de NOT

Worden vermeld op de plattegrond met naam en markering
Ontvangen een vloersticker aan de voorzijde van hun stand
Award uitreiking
Alle innovaties die geselecteerd zijn door de selectiecommissie (genomineerde) worden beoordeeld
en de winnaars worden bekendgemaakt tijdens de eerste dag van de NOT 2021 op dinsdag 26
januari 2021. Tevens worden dan ook de winnaars van de publieksprijs bekendgemaakt.
Aanmelding voor deelname
Aanmelden gaat via het aanmeldingsformulier op de website of via het Portaal.
Op het aanmeldingsformulier vul je onder meer in:
Gegevens van de organisatie
Datum van marktintroductie van uw product of dienst
De doelgroep waar het product of de dienst wordt gebruikt
Een beknopte beschrijving
Daarnaast vragen wij om beeldmateriaal mee te zenden.
De aanmeldingsformulieren dienen samen met het beeldmateriaal uiterlijk 5 oktober 2020 door
Jaarbeurs te zijn ontvangen.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €550,- excl. BTW. Kosten voor inschrijving worden gefactureerd als uw
inzending aan de criteria voldoet.

