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1. Redenen voor en doelstellingen van de prijs 

Een enquête over de kennis van de burgers over de Europese Unie laat zorgwek-

kende cijfers zien. Een paar voorbeelden: 

 56 % van de Europeanen vindt dat zij niet goed op de hoogte zijn van EU-

kwesties1. 

 39 % van de Europeanen begrijpt niet hoe de Europese Unie werkt; 

 slechts 35 % van de 14-jarige leerlingen weet wie er mogen stemmen bij de 

verkiezingen voor het Europees Parlement; 

 minder dan de helft van de kiezers jonger dan 24 jaar is gaan stemmen bij de 

Europese verkiezingen van 2019 (42 %).  
 
Hoewel jongeren uit verschillende bronnen over de Europese Unie horen, zijn 

scholen voor Europese jongeren de voornaamste bron van kennis over de EU. Die 

kunnen dus bijdragen tot het kritische bewustzijn ten aanzien van de Europese Unie 

en het gevoel er deel van uit te maken. 

Daarom heeft het Europees Parlement voorgesteld de “Jan Amos Comenius-prijs 

voor onderwijs van hoge kwaliteit over de Europese Unie” in het leven te 

roepen2. De prijs is niet alleen bedoeld als stimulans en beloning, maar ook om 

erkenning en zichtbaarheid te geven aan het werk van scholen die: 

 hun leerlingen op een inspirerende manier helpen om grondige kennis 

te verwerven over de Europese Unie: de geschiedenis van de EU, haar fun-

damentele waarden en doelstellingen, haar maatregelen en beleid, de werking 

van de EU-instellingen en de besluitvormingsprocessen van de EU. 

 hun leerlingen uitnodigen om kritisch na te denken over het verleden, 

het heden en de toekomst van Europa en over de voordelen en 

uitdagingen van de Europese Unie. 

 hun leerlingen motiveren om deel te nemen aan de democratische 

processen die vorm geven aan de toekomst van de Europese Unie en ervoor 

zorgen dat zij meer affiniteit voelen met de fundamentele waarden van de EU. 

Met dezelfde bedoeling zijn de lidstaten in de aanbeveling van de Raad van 2018 in-

zake de bevordering van gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Eu-

ropese dimensie in lesgeven3 verzocht méér te doen om de gemeenschappelijke 

                                           
1Standaard-Eurobarometer 90, najaar 2018. 

2 De “Jan Amos Comenius-prijs voor onderwijs van hoge kwaliteit over de Europese Unie” wordt gepub-
liceerd op basis van titel IX van het Financieel Reglement* en is voorzien in het op 12 maart 2019 gepub-
liceerde jaarlijkse werkprogramma van 2019 voor de uitvoering van proefprojecten en voorbereidende 
acties op het gebied van onderwijs, sport en cultuur**. 

* Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot 
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, 
(EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit 
nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

**https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
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waarden – zoals verankerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie4 

– te bevorderen. De aanbeveling heeft lesgeven en leren over de EU op school stevig 

op de beleidsagenda gezet. 

In de mededeling van Sibiu “Europa in mei 2019”5 heeft de Europese Commissie nog 

eens benadrukt hoe belangrijk het is dat burgers een beter begrip krijgen van de EU, 

onder meer door op alle onderwijsniveaus les te geven en te leren over de EU. 

Er bestaan overal in de EU goede methoden om les te geven over de Europese Unie, 

en die verdienen erkenning. Deze prijs biedt de gelegenheid in elke EU-lidstaat een 

voorbeeld van goede lesmethoden over de EU te vinden en te belonen. Zo worden 

deze succesvolle werkwijzen voor het voetlicht gebracht en verspreid en kunnen zij als 

voorbeeld dienen voor andere scholen in het land en daarbuiten. 

Vanuit deze gedachte zullen 28 prijzen van elk 8 000 EUR worden toegekend, in 

afzonderlijke percelen, en wel één prijs per EU-lidstaat.  

De prijzen zullen worden uitgereikt aan scholen die de kennis over de Europese Unie 

van hun leerlingen op een boeiende en effectieve wijze vergroten via: 

 activiteiten die leerlingen de gelegenheid geven te ervaren wat Eu-

ropese samenwerking betekent; 

 actieve en participatieve lesmethoden; 

 activiteiten die goed geïntegreerd zijn in het curriculum en aansluiten 

op verschillende vakken en andere schoolactiviteiten; 

 activiteiten die de bredere schoolgemeenschap bereiken; 

 activiteiten die met regelmaat worden georganiseerd en laten zien dat de 

school van plan is door te gaan met lesgeven over de Europese Unie op 

een manier die inspireert. 
 

2. Wie kan zich opgeven – Selectiecriteria 

1) De wedstrijd staat alleen open voor middelbare scholen (ISCED-niveau 2 en 

3)6 die gevestigd zijn in de Europese Unie.  Scholen van ISCED-niveau 0 of 1 

kunnen niet meedoen. 

                                           
4 “Eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren”. 

5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf, (blz. 51). 

6 ISCED is de internationale standaardclassificatie van het onderwijs. Afhankelijk van de structuur van het 
onderwijsstelsel in een land is het mogelijk dat in sommige EU-lidstaten een schoolniveau niet precies 
overeenkomt met één ISCED-niveau maar meer dan één ISCED-niveau omvat. Voor deze wedstrijd kunnen 
scholen zich alleen opgeven met werken die al zijn uitgevoerd of die nog aan de gang zijn in de 
schoolniveaus/klassen/jaren die overeenstemmen met ISCED-niveau 2 en/of ISCED-niveau 3. 

Zie voor meer details over hoe de ISCED-niveaus overeenstemmen met de schoolniveaus/klassen/jaren in 
de verschillende EU-lidstaten: European Commission/EACEA/Eurydice, The Structure of the European Edu-
cation Systems 2018/2019 – Schematic Diagrams, Eurydice Facts and Figures, Luxemburg, Bureau voor 
publicaties van de Europese Unie, 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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2) Privépersonen (waaronder individuele leerkrachten) kunnen evenmin meeding-

en; alleen scholen kunnen een aanvraag indienen7. 

3) Scholen die EU-financiering of een andere prijs van de instellingen van de Eu-

ropese Unie hebben gekregen voor hetzelfde werk / dezelfde activiteit 

waarmee zij zich voor deze prijs willen opgeven, komen niet in aanmerking 

voor deelname. Scholen die EU-financiering of een prijs hebben gekregen voor 

andere werken (dus niet de werken waarmee zij zich voor deze prijs willen op-

geven), mogen wel meedoen. 

4) Scholen die afhankelijk zijn van financiering uit de EU-begroting, komen niet 

voor deelname in aanmerking. 

5) Per school mag maar één aanvraag worden ingediend.  

6) Het werk of de activiteit waarmee de school zich voor de prijs opgeeft, moet zijn 

uitgevoerd in het schooljaar 2018-2019 of 2019-2020, en in ieder geval vó-

ór de uiterste aanvraagdatum. Werk dat op de uiterste aanvraagdatum nog 

in voorbereiding is of nog niet is uitgevoerd, komt niet in aanmerking. Werk 

waarmee in de loop van deze twee schooljaren is begonnen en dat ten tijde van 

de aanvraag nog gaande is of nog in uitvoering is, komt wel in aanmerking. 

Aan de selectiecriteria moet tijdens de hele duur van de wedstrijd worden voldaan, tot 

aan het moment waarop de Commissie een besluit neemt over de toekenning van de 

prijs8. 

 

3. Toekenningscriteria 

Er is een totale score van minimaal 70 op 100 vereist. 

De prijs wordt toegekend aan de winnende aanvraag in elke lidstaat, d.w.z. de 

aanvraag die de in punt 1 vermelde doelstellingen het best verwezenlijkt. De aanvra-

gen worden afzonderlijk in percelen per lidstaat beoordeeld aan de hand van de vol-

gende criteria: 
 
CRITERIUM 1: Kwaliteit en relevantie van het werk / de activiteit  

   (max. 50 punten) 

1) Is het voorgestelde werk / de voorgestelde activiteit rechtstreeks gericht op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de prijs? 

2) Is het voorgestelde werk / de voorgestelde activiteit ambitieus wat reikwijdte 

betreft? 

                                           
7 Dit kunnen scholen voor algemeen, technisch, beroeps- of een andere vorm van onderwijs zijn, zolang zij 
officieel erkend zijn door de nationale onderwijsautoriteiten in een EU-lidstaat. 

8 Voor Britse aanvragers: Let op! Aan de selectiecriteria moet worden voldaan tot aan het moment 
waarop de Europese Commissie het besluit over de toekenning van de prijs neemt (wat kort na de beoor-
deling van de aanvragen zal gebeuren). Als het Verenigd Koninkrijk vóórdat het besluit over de toekenning 
van de prijs wordt genomen, uit de EU treedt zonder dat een overeenkomst met de EU is gesloten waarin 
wordt gegarandeerd dat aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk voor de prijs in aanmerking blijven komen, 
kunnen scholen uit het Verenigd Koninkrijk niet langer meedingen naar deze prijs. 



 
 

JAN AMOS COMENIUS-PRIJS 

voor onderwijs van hoge kwaliteit over de Europese Unie  

8 
2019 

3) Is het voorgestelde werk / de voorgestelde activiteit objectief en empirisch 

onderbouwd en is er sprake van een evenwicht tussen de verschillende per-

spectieven? 

4) Zijn de gebruikte onderwijsmethoden boeiend? Zijn zij actief en participatief? 

Geven zij leerlingen van de school de gelegenheid te ervaren wat Europese 

samenwerking betekent? 

5) Bevat het voorgestelde werk / de voorgestelde activiteit innovatieve elementen 

of worden bestaande benaderingen op een innovatieve manier gecombineerd? 

 
CRITERIUM 2: Impact en bereik van het werk / de activiteit (max.  

   50 punten) 

1) Wordt een belangrijk aantal leerlingen bij het voorgestelde werk / de 

voorgestelde activiteit betrokken? Wordt dit in de aanvraag onderbouwd? 

2) Is het voorgestelde werk / de voorgestelde activiteit een terugkerende of door-

lopende activiteit van de school? Is de activiteit een integrerend deel van het 

curriculum van de school? 

3) Heeft het voorgestelde werk / de voorgestelde activiteit een positief over-

loopeffect op de algemene cultuur van de school en kan het als voorbeeld voor 

andere scholen in deze lidstaat dienen? 

4) In welke mate is het voorgestelde werk / de voorgestelde activiteit over-

draagbaar, aanpasbaar en geschikt voor synergieën en voor gebruik door an-

dere scholen in deze of andere lidstaten zonder inbreuk te maken op het au-

teursrecht? 

5) Heeft de school initiatieven genomen om de op school verworven kennis over 

de Europese Unie buiten de school te verspreiden? 
 

De aanvragers moeten concrete en meetbare gegevens verstrekken over de impact 

die het voorgestelde werk heeft (gehad), met bijbehorende prestatie-indicatoren 

zoals het aantal deelnemers. 
 
 

4. Aanvraag, indiening, uiterste termijnen en 

beoordelingsprocedure 
Het indicatieve tijdschema voor de wedstrijd:  

Stappen in het verloop van de wedstrijd Specifieke data en tijdstippen of 
indicatieve termijnen 

Publicatie van de oproep tot het indienen 
van aanvragen 

november 2019 

Uiterste datum voor indiening van aanvra-

gen   
 6 februari 2020 om 17:00 uur Mid-

den-Europese tijd (MET) 

Beoordeling van de aanvragen  maart/april 2020 

Kennisgeving aan de aanvragers april/mei 2020 

Uitreiking van de prijzen mei 2020 
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De aanvragen moeten online worden ingediend. 

Onvolledige aanvragen worden als niet-ontvankelijk beschouwd als verplichte onder-

delen van het aanvraagformulier niet naar behoren zijn ingevuld. 

Na de uiterste datum mogen geen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht in 

de aanvraag (waaronder wijzigingen in de in te zenden video).  

Als bepaalde aspecten moeten worden verduidelijkt, kan de Commissie na de uiterste 

datum contact opnemen met de aanvrager. 

Gelieve uw aanvraag niet op de laatste dag of in de laatste uren vóór de uiterste da-

tum in te zenden. Dat kan leiden tot technische problemen waardoor u de deadline 

kunt missen. 

Op de webpagina over de wedstrijd is een reeks vaak gestelde vragen beschikbaar.   

Als u vragen hebt, kunt u die tot en met vrijdag 31 januari 2020 naar eac-

janamoscomenius-prize@ec.europa.eu sturen. Er is geen garantie dat vragen die 

na deze datum worden ontvangen nog vóór de uiterste aanvraagdatum zullen worden 

beantwoord.  

De Europese Commissie zal een beroep doen op onafhankelijke externe beoordelaars 

om de aanvragen te beoordelen en de Europese Commissie te adviseren. De Europese 

Commissie is verantwoordelijk voor de definitieve selectie van de winnaars. 

De prijscertificaten worden in 2020 uitgereikt. Dit kan plaatsvinden tijdens prijsuitrei-

kingen in elke lidstaat in het kader van de feestelijkheden rond 9 mei. 

De winnaars kunnen in de toekomst worden gevraagd deel te nemen aan openbare 

evenementen die worden georganiseerd door de Europese Commissie of andere EU-

instellingen. 

De deelnemende scholen zijn weliswaar verantwoordelijk voor het opstellen en ver-

zenden van de aanvraag9, maar alle leden van de schoolgemeenschap kunnen de 

school helpen bij het opstellen van de aanvraag (schoolhoofd, leerkrachten, leerlingen, 

andere actoren met wie de school samenwerkt om de manier waarop de school 

lesgeeft over de EU te verbeteren, zoals ngo’s, stichtingen of universiteiten, ouders 

enz.). 
 
De aanvraag bestaat uit twee delen: 

DEEL 1: Informatie die de school verstrekt via het online-aanvraagformulier 

op de webpagina waarop de wedstrijd wordt aangekondigd.  

Het aanvraagformulier is alleen in het Engels beschikbaar, maar u mag uw aanvraag 

in uw eigen taal invullen10. Als u andere informatie of ander materiaal bij uw aanvraag 

wilt voegen of wilt verstrekken in de vorm van links, kan dat ook in uw eigen taal. Dat 

geldt ook voor informatie over de eigenlijke inhoud van het voorgestelde werk / de 

                                           
9 In sommige lidstaten moeten scholen mogelijk de nationale of regionale autoriteiten om toestemming 
vragen om aan deze wedstrijd deel te nemen. In dat geval blijft de school verantwoordelijk voor het opstel-
len en indienen van de aanvraag en is het aan de school om eventuele verplichte procedures te volgen. 

10 In elk van de 24 officiële EU-talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, 
Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, 
Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Zweeds. 
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voorgestelde activiteit (zoals bijvoorbeeld lesplannen en lesinhoud en -materiaal 

waarmee op uw school wordt lesgegeven over de EU). 

Het aanvraagformulier heeft maar beperkte ruimte voor informatie over het door u 

voorgestelde werk / de door u voorgestelde activiteit. Naast de tekst die u in de 

tekstvakken kunt invullen, wordt u in het aanvraagformulier daarom gevraagd om (in 

een apart vak) een of meer weblinks te geven waarop de beoordelaars meer in-

formatie kunnen vinden over het voorgestelde werk / de voorgestelde activiteit. Houd 

er rekening mee dat links die niet werken/verouderd zijn/waarvoor lidmaatschap en 

een loginwachtwoord nodig zijn, als ongeldig worden beschouwd en niet in aanmerk-

ing worden genomen11. 

De aanvragers mogen geen aanvullende informatie of aanvullend materiaal per e-mail, 

met de post of op een andere wijze naar de Europese Commissie sturen ter onder-

steuning van hun aanvraag; aldus verzonden materiaal wordt niet in aanmerking ge-

nomen. 
 
DEEL 2: Video (niet meer dan één).  

De video is een integrerend deel van de aanvraag. Het belangrijkste doel ervan is te 

laten zien wat en hoe de leerlingen op deze specifieke school leren over de Europese 

Unie, hun mate van betrokkenheid en de gebruikte onderwijs- en leermethoden. 

De video kan de rol van de verschillende leden van de schoolgemeenschap in de on-

derwijs- en leerprocessen over de Europese Unie uitleggen en tonen. En minstens zo 

belangrijk, de video moet ook het perspectief van de leerlingen weergeven die hun 

ervaringen met het leren over de Europese Unie op deze specifieke school tonen, 

beschrijven en toelichten. 

Het verhaal in de video mag niet louter een herhaling of weergave zijn van de tekst in 

deel 1 van de aanvraag. 

De video mag in elk van de 24 officiële talen van de Europese Unie worden opge-

nomen.  

De video moet in MP4-formaat zijn met een resolutie van 720. Hij mag niet langer dan 

6 minuten duren. 

De video moet worden gehost op een bestaande website (bijvoorbeeld die van de 

school) of op een door de aanvrager gecreëerde nieuwe website. In het aanvraagfor-

mulier wordt u gevraagd de desbetreffende URL te verstrekken. 

Als de video beschermd is met een wachtwoord of andere beperkingen, moeten deze 

aan de Commissie worden verstrekt (hierover is een vraag in het elektronische 

aanvraagformulier opgenomen. Anders hebben de beoordelaars geen toegang tot de 

video’s. De beoordelaars zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsregels. 

Houd er rekening mee dat de video vóór de uiterste aanvraagtermijn op deze website 

moet worden geüpload. Als een video na het verstrijken van de termijn wordt 

geüpload, zal de bijbehorende aanvraag worden afgewezen. 

De video’s hoeven niet van professionele kwaliteit te zijn of met professionele appa-

ratuur en deskundigheid te zijn opgenomen. 

                                           
11 De enige uitzondering hierop is een eventueel wachtwoord dat nodig is om toegang te krijgen tot de door 
de aanvragers ingezonden video (zie hieronder voor meer details). 
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Video’s die op een andere manier naar de Commissie worden gezonden (bijvoorbeeld 

als bijlage bij een e-mail of via een commerciële webgebaseerde applicatie voor 

bestandsoverdracht zoals WeTransfer), worden niet in aanmerking genomen en de bi-

jbehorende aanvraag zal dan ook worden afgewezen. 

Met het indienen van een aanvraag verklaren de aanvragers automatisch het volgende 

jegens de Europese Commissie: 

(i) zij hebben schriftelijke toestemming verkregen van identificeerbare personen van 

18 jaar of ouder en/of van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over 

het kind draagt, indien een minderjarige is afgebeeld in de aanvraag (of een 

onderdeel daarvan); 

(ii) de indiening ervan zal niet leiden tot claims wegens schending van de rechten, 

aantasting van de privacy of aantasting van de belangen van derden, noch tot an-

dere claims, en is niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving. Het is de 

verantwoordelijkheid van de aanvragers ervoor te zorgen dat de verlangde toes-

temming is verkregen. 

De aanvragers moeten alle toestemmingsformulieren bewaren, voor het geval zij 

moeten aantonen dat toestemming is gegeven. Als zij materiaal indienen waarvoor zij 

niet over de nodige toestemming beschikken, zijn zij zelf aansprakelijk voor de ge-

volgen daarvan. 

 

5. Prijsbedrag 

Er worden maximaal achtentwintig (28) prijzen van elk 8 000 EUR toegekend, en 

wel één prijs per EU-lidstaat. 

Zoals reeds vermeld in punt 2, kunnen scholen uit het Verenigd Koninkrijk echter niet 

langer meedingen naar deze prijs als het Verenigd Koninkrijk vóórdat het besluit over 

de toekenning van de prijs wordt genomen, uit de EU treedt zonder dat een 

overeenkomst is gesloten waarin wordt gegarandeerd dat aanvragers uit het Verenigd 

Koninkrijk voor de prijs in aanmerking blijven komen. In dat geval worden in plaats 

van 28 maximaal 27 prijzen uitgereikt; het bedrag per prijs blijft echter gelijk 

(8 000 EUR). 

Als er voor één of meer EU-lidstaten geen aanvraag is die de minimale totaalscore 

behaalt, wordt het aldus resterende budget niet opnieuw toegewezen zodat meer dan 

één prijs zou kunnen worden uitgereikt aan aanvragers uit andere EU-lidstaten. 

Het prijzengeld gaat naar de winnende scholen (niet naar privépersonen). Het prijz-

engeld wordt niet gekoppeld aan de kosten die de winnaars hebben gemaakt. 

De aanvragers stemmen er hierbij mee in dat zij als prijswinnaar mogelijk belastingen, 

rechten of andere heffingen verschuldigd zijn, waaronder kansspelbelasting, op grond 

van de toepasselijke wet- en regelgeving. De aanvragers aanvaarden dergelijke 

belastingen, rechten of andere heffingen. 

 

6. Wijze van betaling  

Het prijzengeld wordt in één tranche aan de winnaars uitgekeerd per overschrijving op 

hun bankrekening, mits alle gevraagde documenten zijn ingediend. De betaling wordt 

naar verwachting in de loop van 2020 uitgevoerd. Nadat het besluit tot toekenning 
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van de prijs bekend is gemaakt, kan worden verzocht om validering van de juridische 
entiteit en de bankgegevens van de winnaars. 

 

7. Documenten 
De verplichte bewijsstukken zijn in het aanvraagformulier vermeld. 

Om te kunnen beoordelen of de aanvrager voor deelname in aanmerking komt, wordt 

u verzocht de volgende bewijsstukken aan te leveren: 

- Een officieel document waaruit de juridische status van de juridische entiteit blijkt, 

namelijk dat de aanvrager een school is die officieel is erkend door de nationale 
onderwijsautoriteiten in de EU-lidstaat waar zij is gevestigd; 

- Verklaring op erewoord dat u aan de selectiecriteria voldoet, dat de uitsluitingscri-

teria niet op u van toepassing zijn en dat u niet eerder EU-financiering (of een 

prijs) voor hetzelfde werk / dezelfde activiteit heeft ontvangen. 

U kunt in een later stadium om aanvullende documenten worden gevraagd (bijvoor-

beeld: validering van de juridische entiteit, bankrekeningformulier, aanvullende docu-

menten om aan te tonen dat men voor deelname in aanmerking komt, enz.). 

 

8. Bevordering van de prijs – Zichtbaarheid van 

EU-financiering – Publiciteit en intellectuele-

eigendomsrechten 

8.1 Publiciteit door de prijswinnaar(s)  

De winnaar(s) kunnen de prijs en de resultaten ervan promoten door meerdere 

doelgroepen (waaronder de media en het grote publiek) doelgericht en op een strate-

gische en effectieve manier te informeren.  

Tenzij de Commissie anderszins verzoekt of anderszins met partijen overeenkomt of 

het onmogelijk is, wordt bij elke communicatieactiviteit in verband met de actie 

(waaronder begrepen communicatie in elektronische vorm, via sociale media enz.) het 

volgende weergegeven:  

a) het EU-embleem12, en  

b) de volgende tekst: "xxxxx (naam van de winnaar) heeft de “Jan Amos Comeni-

us-prijs voor onderwijs van hoge kwaliteit over de Europese Unie” gewonnen.  

Wanneer het EU-embleem samen met een ander logo wordt weergegeven, wordt het 

EU-embleem op een voldoende opvallende plaats gezet.  

Voor het promoten van de prijs mogen de winnaars het EU-embleem gebruiken zonder 

voorafgaande toestemming van de Commissie. Dit geeft hun echter geen recht op ex-

clusief gebruik van het EU-embleem.  

Bovendien mogen de winnaars zich het EU-embleem of een soortgelijk handelsmerk of 

logo niet toe-eigenen, noch door registratie noch op enigerlei andere wijze. 

                                           
12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_nl.htm 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_nl.htm
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8.2 Publiciteit door de Commissie, intellectuele-
eigendomsrechten en rechten van derden 

De Commissie zal de naam van de winnende scholen, met vermelding van het land en 

de plaats waar deze gevestigd zijn, het prijsbedrag en een beknopte beschrijving van 

de winnende werken / activiteiten (en waarschijnlijk ook (een deel van) de door de 

winnaars ingezonden video's) publiceren. Met het indienen van hun aanvraag stem-

men de aanvragers automatisch in met deze publicatie. 

Alle aanvragers, ook de winnaars, behouden de volledige intellectuele-

eigendomsrechten met betrekking tot de video die zij bij hun aanvraag bij de Euro-

pese Commissie hebben ingediend.  

Met het indienen van hun aanvraag verklaren de aanvragers automatisch dat zij de 

enige auteur en rechthebbende zijn van de door hen ingediende tekst, video’s, afbeel-

dingen of ander materiaal en dat zij geen inbreuk maken op het auteursrecht, het 

recht op privacy, het beeldrecht of andere rechten van derden. Met het indienen van 

hun aanvraag stemmen de aanvragers er bovendien automatisch mee in dat in geval 

van toekenning van de prijs: 

- De Europese Commissie in alle publicatievormen, vormen van televisie-uitzending 

of communicatievormen via internet of sociale media onbeperkt informatie over 

het werk / de activiteit en documenten mag gebruiken, met name samenvattingen 

voor publicatie en resultaten alsmede al het andere materiaal (zoals foto’s of au-

diovisueel materiaal) dat zij als onderdeel van de aanvraag ontvangt van de win-

naar(s).  

- De Europese Commissie kan deze door de aanvragers ingediende informatie 

vertalen, reproduceren en openbaar laten maken. 

- Derden (zoals andere scholen) mogen de informatie en het materiaal die verband 

houden met de door de Europese Commissie openbaar gemaakte winnende 

werken / activiteiten (inclusief audiovisueel materiaal) vrij gebruiken, reproduc-

eren of verspreiden, zolang het auteursrecht van de eigenaars van het materiaal 

(de winnende school) wordt erkend, en uitsluitend voor voorlichtings- en 

opleidingsdoeleinden. 

- De Commissie kan informatie over de door de aanvragers ingediende werken of 

activiteiten (met inbegrip van audiovisueel materiaal) opslaan en archiveren in de 

gegevensbanken van de Europese Unie die online voor het publiek toegankelijk 

zijn. 

- Foto’s en video’s die tijdens de uitreikingsceremonie of bij de voorbereidingen 

daarvoor door de Europese Commissie zijn gemaakt, zijn het exclusieve eigendom 

van de Commissie. Met het indienen van hun aanvraag geven de deelnemers aan 

een uitreikingsceremonie (de winnende aanvragers en/of hun vertegenwoordi-

gers) de Europese Commissie automatisch toestemming om dit materiaal voor 

promotiedoeleinden te gebruiken. 

Als het ingediende materiaal werken van derden bevat, verklaren de aanvragers met 

het indienen van hun aanvraag dat zij alle noodzakelijke rechten hebben verkregen, 

zodat de Commissie bovengenoemd materiaal mag gebruiken. De Commissie heeft het 

recht te allen tijde bewijs te verlangen van de vereffening van rechten van derden. De 

aanvragers zijn volledig verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van een 

inbreuk op de rechten van derden door de deelnemers. In dit verband zal de prijswin-
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naars worden gevraagd vóór de uitbetaling van het prijzengeld een verklaring inzake 

intellectuele-eigendomsrechten in te vullen en in te dienen bij de Commissie. 

 

9. Uitsluitingscriteria  

Deelnemers worden uitgesloten indien zij (of een van hen of belangrijke personen die 

vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben)13:  

 het voorwerp zijn geweest van een definitieve rechterlijke beslissing of een defini-

tief administratief besluit waarin is geconcludeerd dat een entiteit in een andere ju-

risdictie is opgericht met de bedoeling de deelnemer in staat te stellen fiscale, so-

ciale of enige andere wettelijke verplichtingen te omzeilen; 

 bij een rechterlijke beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat die in 

kracht van gewijsde is gegaan, zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmo-

raliteit in het gedrang brengt; 

 failliet zijn of zich in staat van liquidatie bevinden, in surseance van betaling 

verkeren, een regeling met hun crediteuren hebben getroffen, hun werkzaamheden 

hebben gestaakt of in een dergelijke procedure dan wel een procedure van 

soortgelijke aard krachtens de nationale wetgeving zijn verwikkeld;  

 bij de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op 

elke grond die de EU-organen aannemelijk kunnen maken (met inbegrip van 

besluiten van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties); 

 niet hebben voldaan aan al hun verplichtingen met betrekking tot socialezeker-

heidsbijdragen en belastingen (volgens de wetgeving van het land waar zij zijn ge-

vestigd, van het land van de bevoegde ordonnateur of van het land waar de activi-

teit moet worden uitgevoerd; 

 de verlangde informatie voor deelname aan de wedstrijd verkeerd hebben 

voorgesteld of niet hebben verstrekt.  

 bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, zijn veroordeeld 

voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van 

geld of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de EU schaadt; 

 in verband met de wedstrijd in een belangenconflict verkeren;  

 een administratieve sanctie hebben gekregen voor het verkeerd voorstellen van de 

verlangde informatie voor deelname aan een aanbestedingsprocedure of een an-

dere procedure voor de toekenning van subsidies, of voor het niet-verstrekken van 

deze informatie, of voor het ernstig tekortschieten in de nakoming van hun ver-

plichtingen in het kader van contracten of overeenkomsten die uit de EU-begroting 

worden gefinancierd; 

 een financieel voordeel of een voordeel in natura hebben gekregen of verleend, 

nagestreefd, getracht te verkrijgen of aangenomen, van of ten gunste van welke 

persoon ook, dat direct of indirect neerkomt op een illegale handeling of een vorm 

van corruptie, doordat het kan worden beschouwd als een gift of een beloning in 

verband met de toekenning van de prijs. 

                                           
13 Zie de artikelen 136, 141, 142 en 143 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Par-
lement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
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10. Verwerking van persoonsgegevens  

10.1. Verwerking van persoonsgegevens door de Commissie 

Alle persoonsgegevens worden door de Commissie verwerkt in overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 2018/172514 en de kennisgevingen van de verwerkingshande-

lingen aan de functionaris gegevensbescherming van de Commissie, welke kennisgev-

ingen algemeen toegankelijk zijn in het register van de functionaris gegevens-

bescherming). 

Deze gegevens worden door de “verwerkingsverantwoordelijke”, Eenheid A1 – di-

rectoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur van de Europese 

Commissie, verwerkt in het kader van de toekenning, de uitvoering en de follow-up 

van de prijs of ter bescherming van de financiële belangen van de EU (waaronder con-

troles, audits en onderzoeken); zie punt 14 hieronder).  

De personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben het recht op in-

zage, rectificatie of wissing van de eigen persoonsgegevens en het recht op beperking 

van de desbetreffende verwerking of, in voorkomend geval, het recht op gegeven-

soverdraagbaarheid of het recht tegen de gegevensverwerking bezwaar te maken 

overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725. Vragen over de verwerking van hun 

persoonsgegevens kunnen ze per e-mail richten aan de verwerkingsverantwoordelijke: 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu . Zij hebben tevens het recht om op 

ieder ogenblik een beroep te doen op de Europese Toezichthouder voor gegevens-

bescherming. 

De winnaar(s) heeft/hebben er bij de indiening van de aanvraag uitdrukkelijk mee in-

gestemd dat de Europese Commissie (in welke vorm en via welk medium dan ook) de 

volgende informatie publiceert:  

a) Naam van de winnaar;  

b) Lidstaat van herkomst van de winnaar; 

c) Prijsbedrag; 

d) Beknopte beschrijving van het winnende werk / de winnende activiteit. 

 
10.2. Verwerking van persoonsgegevens door de aanvragers  

De aanvragers moeten persoonsgegevens verwerken overeenkomstig het toepas-

selijke nationale en EU-recht inzake gegevensbescherming (waaronder eventuele toes-

temmings- en kennisgevingsvereisten).  

De aanvragers mogen hun personeel slechts toegang geven tot gegevens voor zover 

dat strikt noodzakelijk is voor de toekenning, de uitvoering of de follow-up van de 

prijs. De aanvragers moeten waarborgen dat het tot het verwerken van de per-

soonsgegevens gemachtigde personeel zich ertoe heeft verbonden vertrouwelijkheid in 

acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid is 

gebonden. 

                                           
14Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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De aanvragers moeten de personeelsleden van wie persoonsgegevens door de Com-

missie worden verzameld en verwerkt hiervan in kennis stellen. Te dien einde ver-

strekken zij deze personeelsleden de toepasselijke SSPS (zie aanvraagformulier) voor-

dat hun gegevens naar de Commissie worden gestuurd. 
 

11. Ethiek  
De activiteiten moeten worden uitgevoerd met inachtneming van:  

a) ethische beginselen en  

b) het toepasselijke nationale, internationale en EU-recht. 
 

12. Belangenconflicten  

De deelnemers moeten alle noodzakelijke maatregelen nemen om situaties te voorko-

men waarin de onpartijdige en objectieve uitvoering van de actie in het gedrang komt 

als gevolg van een economisch belang, politieke of nationale binding, familiale of emo-

tionele banden of andere gedeelde belangen (“belangenconflict”). 

Indien zich een situatie voordoet die een belangenconflict vormt of vermoedelijk tot 

een belangenconflict zal leiden, moeten zij de Commissie daarvan onverwijld in kennis 

stellen en onmiddellijk alle noodzakelijke stappen nemen om deze situatie te corriger-

en. 

De Commissie kan erop toezien dat de genomen maatregelen passend zijn en kan ver-

langen dat er binnen een bepaalde termijn extra maatregelen worden genomen. 

 

13. Aansprakelijkheid voor schade  

De Commissie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt of geleden door een van 

de deelnemers aan de wedstrijd, noch voor schade aan derden als gevolg van of 

tijdens de uitvoering van de activiteiten in het kader van de wedstrijd. 

 

14. Controles, audits en onderzoek  

De deelnemers aanvaarden dat, indien zij een prijs winnen, de Commissie, het Euro-

pees Bureau voor fraudebestrijding en de Europese Rekenkamercontroles en audits 

kunnen uitvoeren met betrekking tot de wedstrijd en de ontvangen prijs. 

 

15. Intrekking van de prijs – Terugvordering 

van onterecht toegekende bedragen 

De Commissie kan de prijs intrekken en alle gedane betalingen terugvorderen indien 

zij vaststelt dat: 

a) valse informatie of fraude of corruptie is gebruikt om deze te verkrijgen;  

b) een winnaar niet voor deelname in aanmerking kwam of had moeten worden 

uitgesloten; 

c) een winnaar ernstig tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen 

op grond van dit wedstrijdreglement. 
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16. Administratieve en financiële sancties 

Indien een deelnemer zich schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden of fraude of 

valse verklaringen heeft afgelegd, heeft de Commissie ook de mogelijkheid:  

a) de deelnemer voor een periode van ten hoogste vijf jaar (of tien jaar in geval 

van herhaling) uit te sluiten van alle via de EU-begroting gefinancierde con-

tracten, subsidies en wedstrijden,en/of 

b) een geldboete op te leggen tussen 2 % en 10 % van de waarde van de prijs (of 

tussen 4 % en 20 % in geval van herhaling). 

 

17. Annulering van de wedstrijd  

De Commissie kan de wedstrijd annuleren of besluiten geen prijs toe te kennen – zon-

der enige verplichting om de deelnemers te vergoeden – indien:  
 er geen aanvragen worden ontvangen  
 er geen winnaar wordt gevonden (geen aanvraag behaalt de drempel voor 

beoordeling), of 
 de winnaar(s) niet voor deelname in aanmerking komt (komen) of van 

deelname moet(en) worden uitgesloten.  

 

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke 

instanties 

Op de wedstrijd is het Unierecht van toepassing, zo nodig aangevuld met het recht 

van België. Het Gerecht en, in hogere voorziening, het Hof van Justitie van de Eu-

ropese Unie zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen de Unie 

en elke deelnemer over de uitlegging, de toepassing of de geldigheid van de regels 

van deze wedstrijd waarvoor geen minnelijke schikking kan worden bereikt.  Voor 

deelnemers die internationale organisaties zijn, moeten dergelijke geschillen met de 

Commissie over de wedstrijd – indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt – 

worden doorverwezen naar arbitrage. Daarbij zullen de op het tijdstip van inwerk-

ingtreding van de wedstrijd van kracht zijnde optionele voorschriften van het Perma-

nent Hof van arbitrage voor arbitrage waarbij internationale organisaties en staten zijn 

betrokken van toepassing zijn. 
 
 

19. Overlegging van bewijsstukken op verzoek 

De Commissie kan verzoeken om de informatie en het toepasselijke bewijs zoals ver-

meld in punt V ”Overlegging van bewijsstukken op verzoek” in de verklaring op ere-

woord. 
 

 

20. Contact 
Voor vragen over deze prijs kunt u contact opnemen met: 
eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.
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