
 

De Innoveer 2006, prijs voor de meest innovatieve docent 
Gepubliceerd: 6 oktober 2006  

Tijdens Hanze Stimulansen, op dinsdag 7 november, reikt Henk Pijlman 'De 
Innoveer 2006, prijs voor de meest innovatieve docent' uit. De Innoveer is de 
beloning van een idee, activiteit of werkwijze van een docent tijdens het 
voorgaande studiejaar. De prijs bestaat uit een kunstwerk en 5.000,- euro. Dit 
bedrag besteedt de winnaar in afstemming met de leidinggevende aan 
deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling. 

"Inspireren als innovatieprofessional" 
In Focus 2010 staat: "Natuurlijk vervullen onze docenten allemaal in meer of 
mindere mate rollen als studentenbegeleider, coach, teamlid of ontwikkelaar. 
Maar docenten moeten ook kunnen inspireren als 'innovatieprofessional'. Dat 
gebeurt vanuit de vakinhoud en vanuit de kennis van het (internationale) 
werkveld." Het thema van Hanze Stimulansen 2006 is Internationalisering. 
Competenties op het gebied van internationalisering tellen dan ook zwaar 
mee voor de Innoveer 2006. Zie ook www.hanze.nl/hanzestimulansen.  

Criteria 
De Innoveer 2006 is de beloning van een idee, activiteit of werkwijze van een 
docent tijdens het voorgaande studiejaar (2005-2006). In aanmerking voor 
nominatie komen docenten van de Hanzehogeschool Groningen die voldoen 
aan een of meerdere van onderstaande criteria. De docent: 
- beschikt over competenties om internationalisering van de hogeschool te 
versterken. 
- is innovatieprofessional in het beroep als docent; 
- is innovatieprofessional in zijn of haar rol in het werkveld; 
- genereert of verspreidt kennis op andere, creatieve of bijzondere manieren; 
- heeft onderzoek gepubliceerd; 

Aanmelding 
Deans kunnen docenten voordragen door een aanmeldingsformulier in te 
vullen en te versturen naar het secretariaat van stafbureau Marketing & 
Communicatie. De jury onder voorzitterschap van Henk Pijlman beslist wie 
van de genomineerden wint. 
De uiterste inzenddatum is vrijdag 27 oktober 2006. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
Contactpersoon voor De Innoveer is Frank de Kleine, 
Communicatiemedewerker Stafbureau Marketing & Communicatie, telefoon 
5516, e-mail f.m.de.kleine@pl.hanze.nl. 

 

 

Beste docent,  

Je dean heeft je onlangs voor De Innoveer 2006, prijs voor de meest innovatieve docent 
voorgedragen. Ik ben verheugd je te mogen meedelen dat je aanmelding voor De Innoveer is 
doorgedrongen tot de laatste ronde. Van harte gefeliciteerd! 

Uit negen inzendingen heeft werkgroep De Innoveer drie docenten geselecteerd die zijn 
genomineerd. De genomineerden zijn: 

•       Flip Gerson (Instituut voor Engineering)  
•       Yvonne Werkhoven (Academie voor Gezondheidsstudies)  
•       Henk Goris (Instituut voor Life Science & Technology)  



Uit deze drie nominaties kiest de jury een winnaar. De jury bestaat uit Joost Degenaar, Paul 
Ganzeboom en Theo Koning.  

De winnaar ontvangt een prijs die bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 5.000,- Dit 
bedrag besteedt de winnaar in afstemming met de leidinggevende aan 
deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling. 

De uitreiking van De Innoveer 2006 vindt op dinsdag 7 november om 13.30 plaats, tijdens 
het congres Hanze Stimulanzen. Henk Pijlman zal deze prijs uitreiken.  

Graag nodig ik je uit om bij deze uitreiking aanwezig zijn. Ik verzoek je je komst zo spoedig 
mogelijk te bevestigen. Je kunt hiervoor mailen naar Celine Uit de Weerd, e-mail 
c.m.uit.de.weerd@pl.hanze.nl. 

Nogmaals, van harte gefeliciteerd met deze nominatie.  

Met vriendelijke groet,  

Arwin Nimis  
Directeur stafbureau Marketing en Communicatie  

******************************************************  
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

 


