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IPON - YEP AWARD 2020
YOUNG EDUCATION PROFESSIONAL
Deze IPON Award is voor studenten aan de Pabo of lerarenopleidingen die een oplossing hebben om de
werkdruk of het lerarentekort tegen te gaan. Bij deze oplossing moet technologie een rol spelen.

Het lerarentekort in het onderwijs loopt op. In het primair onder
wijs is dit nu al het sterkst zichtbaar, maar ook het voortgezet
onderwijs heeft een tekort aan leraren voor bepaalde vakken.
Dat zorgt voor extra werkdruk. Werkdruk die toch al hoog is.
Door het lerarentekort, door passend onderwijs, door veel
administratie, door vele contacten met leerlingen en hun ouders,
collega’s en externen. Klagen helpt niet, daarvoor is ons mooie vak
te belangrijk. We moeten samen op zoek naar oplossingen.
Technologie kan ons daarbij mogelijk helpen. Wij zijn op zoek naar
creatieve ideeën van jonge mensen die aan het begin van hun
onderwijsloopbaan staan. Hoe zou technologie jou en je toekomstige
collega’s kunnen ondersteunen bij jouw belangrijke taak? We roepen
je op om jouw innovatieve idee met ons te delen. Betrek er gerust
collega’s, mentoren, docenten, leerlingen of sociale media bij.
Wij kijken uit naar jullie inzendingen!

IPON 2020
IPON 2020, dé vakbeurs voor Onderwijsinnovatie en
ICT, wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden, en
wel op woensdag 5 en donderdag 6 februari in de
Jaarbeurs Utrecht en is bij voorinschrijving gratis te
bezoeken. Deze editie staat volledig in het teken
van Onderwijsinnovatie & Professionalisering.
Met meer dan 7.000 bezoekers vanuit het

PO, VO en MBO-onderwijs, 114 kennissessies en 135 onderwijstoeleveranciers belooft IPON 2020 ook dit jaar weer een spektakel
te worden.
Een van pijlers tijdens deze twee dagen is de uitreiking van de IPON
Awards, met nieuw dit jaar de speciale IPON YOUNG EDUCATION
PROFESSIONAL AWARD

THE IPON YOUNG EDUCATION PROFESSIONAL AWARD
Deze Award is speciaal in het leven geroepen voor studenten aan
de Pabo en lerarenopleidingen. Wij roepen alle studenten op na
te denken over een toepassing, dienst of product waarmee de
werkdruk of het lerarentekort kan worden tegengaan. In deze
oplossing móet een rol zijn weggelegd voor technologie.
De beste inzending krijgt niet alleen de IPON YEP Award en een
publicatie in het vakblad Vives, maar maakt ook kans op
spectaculaire prijzen!

HOE DOE JE MEE ?
Dat is heel simpel. Je kunt je inschrijven via
het formulier op https://ipon.nl/awardsaanmeldformulier/. Dien hier je project in.
Doe dat voor vrijdag 20 december 2019 a.s.
Goed om te weten: je kunt meedoen als
individu, als klas, als jaargang of als school!
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