
 

 

REGLEMENT VOOR HET PRAEMIUM ONDERWIJSRECHT 2022 (Reglement) 

  

INGESTELD DOOR DE 

STICHTING BIJZONDERE LEERSTOELEN ONDERWIJSRECHT 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

1.  Het Praemium Onderwijsrecht 

 

1.1  Het doel van het Praemium Onderwijsrecht is de bevordering van de beoefening van het 

onderwijsrecht. 

 

1.2  Het Praemium is ingesteld door de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht. 

 

1.3  Het Praemium zal, indien mogelijk elke twee jaar, worden uitgereikt voor de als best 

beoordeelde wetenschappelijke scriptie of daarmee gelijkstaand werk op het terrein van 

het onderwijsrecht. 

 

1.4  Het Praemium bedraagt € 1.000,-. 

 

 

 

2.  Voorwaarden die aan de inzendingen worden gesteld 

 

2.1  De inzending kan zijn een bachelor- of masterscriptie of een daarmee te vergelijken 

werkstuk of publicatie. 

 

2.2  Het onderwerp van de inzending dient gelegen te zijn op het terrein van het 

onderwijsrecht. 

 

2.3  De inzending dient voltooid te zijn binnen de periode van drie jaar, voorafgaand aan de 

sluitingsdatum voor inzending. 

 

2.4  De inzending dient voor de sluitingsdatum voor inzending door de Stichting Bijzondere 

Leerstoelen Onderwijsrecht ontvangen te zijn. De sluitingsdatum is 1 september van het 

jaar 2022. 

  Het postadres van de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht is:  

 

SBLO 

t.a.v. mw. A. Uyterlinde 

Postbus 381 

3440 AJ Woerden.  

 

Inzending kan ook digitaal geschieden door deze in pdf-format te richten aan 

auyterlinde@verus.nl onder vermelding van ‘praemium onderwijsrecht 2022’. 

 

 

3.  Deelname 

 

3.1  Deelname vindt plaats door inzending van het werk dat mee gaat dingen en door gelijk-

tijdige meezending van het deelnameformulier. 

 

3.2  De deelname staat open voor studenten, afgestudeerden en cursisten aan een instelling 

voor hoger onderwijs die op de sluitingsdatum van de inzending niet langer dan drie jaar 

geleden hun studie of leergang hebben beëindigd.  
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3.3  Wanneer deelname plaatsvindt door meerdere personen, door inzending van een 

gezamenlijk werk, dingen zij mee als waren zij één persoon. 

 

 

4.  Jury 

 

4.1  De leden van de jury worden benoemd door het bestuur van de Stichting Bijzondere 

Leerstoelen Onderwijsrecht op voordracht van de Onderwijscommissie van de Stichting. 

 

4.2  De jury bestaat uit vijf leden. 

 

  In ieder geval hebben zitting in de jury: 

  * De hoogleraar van de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht. Deze is 

tevens voorzitter. 

  * Twee hoogleraren in het recht, niet zijnde leden van de Stichting Bijzondere Leer-

stoelen Onderwijsrecht. 

 

  De overige twee leden van de jury worden aangewezen door de Stichting Bijzondere 

Leerstoelen Onderwijsrecht. 

 

4.3  De jury beoordeelt de inzendingen bedoeld in artikel 2 en geeft aan welke hij als beste 

beoordeelt. 

 

4.4  De jury kan zich laten bijstaan door ad hoc aan te zoeken adviseurs. 

 

4.5  De jury hanteert bij de beoordeling als criteria de originaliteit en het wetenschappelijk 

gehalte van de inzendingen; hierbij wordt onder andere gelet op de wijze waarop de 

voor het behandelde onderwerp relevante juridische aspecten van de onderwijsvrijheid, 

de posities van het bijzonder en het openbaar onderwijs en de rol van de overheid 

worden behandeld. Verder spelen bij de beoordeling de beheersing van de stof en de 

stijl van schrijven een rol. 

 

4.6  Wanneer twee naar het oordeel van de jury gelijkwaardige inzendingen voor het 

Praemium in aanmerking komen, wordt het Praemium over deze twee verdeeld. 

 

4.7  Wanneer geen der inzendingen naar het oordeel van de jury voor het Praemium in 

aanmerking kan komen, kan besloten worden het Praemium niet uit te reiken. 

 

4.8  Tegen het oordeel van de jury is geen beroep mogelijk. 

 

4.9  De jury spreekt haar oordeel uit binnen twee maanden na de sluitingsdatum voor 

inzending. 

 

 

 

5.  Uitreiking 

 

5.1  Het Praemium wordt indien mogelijk in december 2022 uitgereikt. 

 

 

 



 

 

6.  Inwerkingtreding en verval 

 

6.1  Het reglement treedt in werking per 1 januari 2022. 

 

6.2  Het reglement vervalt met ingang van de dag volgend op de uitreiking, dan wel zes 

weken nadat de jury op grond van 4.7 heeft besloten geen Praemium 2022 uit te reiken.  

 

 

7.  Slotbepalingen 

 

7.1  De termijnen welke zijn genoemd in artikel 2.3 en 3.2 kunnen in bijzondere gevallen met 

twee maanden verlengd worden, wanneer hier naar het oordeel van het bestuur van de 

Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht gegronde redenen toe zijn. 

 

7.2  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting 

Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht. 

 

 

 

Vastgesteld ter vergadering SBLO-bestuur d.d. 13 december 2021. 

 


