
Stemmen op de Peerprijs 2019 en deelnemen in 2020?  

Het aantal inzendingen voor de Peerprijs is dit jaar weer iets achtergebleven. Mede daardoor kon de 
jury maar tot vier genomineerde inzendingen komen. In dit artikel een korte inleiding over de 
stemprocedure en de genomineerden van de Peerprijs 2019 zullen aan je worden voorgesteld. Tot 
slot volgt de vooraankondiging van de prijsvraag voor 2020. 

Stemprocedure 
De genomineerden staan op de website van de VECON onder het kopje Peerprijs actueel. Tot en met 
zondag 10 maart kan er gestemd worden op de inzendingen middels het op de website (en social 
media) staande stemformulier. De uitgebrachte stemmen van de gebruikersjury tellen voor 50% 
procent mee in het eindoordeel en worden naast de stemmen van de vakjury gelegd. Tijdens het 
juryoverleg in maart worden vervolgens de winnaars vastgesteld. 

De uitreiking van de Peerprijs, evenals een presentatie van het prijswinnende materiaal, zal 
plaatsvinden op de studiedag van de VECON in Ede. 

De genomineerden worden voorgesteld 
De vier deelnemende inzendingen die genomineerd zijn voor de Peerprijs 2019 zijn in willekeurige 
volgorde Arres Huijgen, Nanda Ruigrok, Willemijn Lammers en Wilma Jansen. In alfabetische 
volgorde van de achternaam worden de inzendingen voorgesteld. 

Arres Huijgen -  Jong en voorbereid 
Jong en voorbereid van Arres gaat over het voorbereiden van jongeren op de financiële situatie 
waarin ze terechtkomen bij het volwassen worden. Een actueel thema voor veel doelgroepen. 
Toepasbaar op bovenbouw VMBO, maar ook in het MBO. 

Aan de hand van Tom, een fictief karakter, worden relevante thema’s behandeld zoals verzekeren, op 
jezelf, loon, studeren en meer. Specifiek onderdeel uit de lessenserie die belicht wordt is de les over 
het slim omgaan met geld. Deze les is echter niet los te beschouwen van de complete lessenserie. 

 

Wilma Jansen – De inkomstenbelasting 
De inzending van Wilma Jansen gaat over inkomstenbelasting en is bedoeld voor VMBO 4 –Gl/TL. 
Maar is natuurlijk ook toepasbaar voor andere doelgroepen. In de lessenserie wordt het onderwerp 
inkomstenbelasting verdiept. De specifieke les die meedingt naar de prijs is de placemat uit les 6. Ook 
hier is deze les echter niet los te zien van het geheel. Een lessenserie met een duidelijke opbouw om 
op het eindexamen VMBO degelijk voorbereid te zijn op dit onderwerp. 



 

 

Willemijn Lammers – Een MVO-scan 
De MVO-scan is geschreven voor de bovenbouw van HAVO/VWO. Het is een actueel thema en ook 
toepasbaar op andere doelgroepen. Deze opdracht is bedoeld als kennismaking met 
ondernemerschap én met duurzaamheid in de praktijk. Niks uit boeken leren. Gewoon analyseren in 
het echt. Centraal daarbij staat het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de 
zogenaamde ‘MVO-scan’ als instrument om een onderneming te analyseren. Vervolgens schrijven de 
leerlingen een advies hoe de onderneming hiermee verder kan gaan naar de toekomst. Maakt theorie 
rond duurzaamheid, externe effecten, MVO, bedrijfsvoering, organisatie, personeel en logistiek 
concreet. 

 

 

Nanda Ruigrok – Janssen  - Experiment ruilen 
Het experiment ruilen is geschreven voor VMBO-T leerjaar 2 of 3. Met het experiment wil de docent 
bereiken dat de leerlingen ervaren hoe het is om door middel van directe ruil te komen tot een 
einddoel en vervolgens de koppeling te kunnen maken naar de keuze voor indirecte ruil. Daarnaast 
kan de docent een link leggen naar schaarste en naar andere vaardigheden, die gebruikt en geoefend 
worden tijdens het experiment, zoals communicatie, overleg en strategie.  
Ervaringen van deze docent uit eerdere jaren hebben laten zien dat leerlingen het verschil tussen 
directe en indirecte ruil lastig vinden. Om het verschil duidelijker te maken, is gekozen voor een 
klassikaal experiment, waarin de leerlingen ervaren wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van 
directe ruil en vervolgens de koppeling kunnen maken naar de keuze voor indirecte ruil welke voor de 
leerlingen veel bekender is. 



 
 

Stemmen? 
Kortom vier inzendingen met een verschillende achtergrond, verschillende doelgroep en een 
verschillend onderwerp. Alle inzendingen met eigen achterliggende waarden en concepten. Het is een 
beetje appels met peren vergelijken wellicht, maar het is nu aan jullie als jury om te bepalen welke 
inzending de beste is! Stemmen kan via de website, onder het kopje Peerprijs 2019 staat het 
stemformulier bestaande uit enkele vragen voor je klaar. Ook te openen via deze rechtstreekse link: 
https://goo.gl/rBgRNU. Stemmen kan tot en met 10 maart 2019. 
 
Zelf meedoen in 2020?  
Enthousiast geworden? Of misschien nog een inzending klaarliggen die te laat was voor 2019? Of 
materiaal dat gewoon gedeeld moet worden via deze prijsvraag? Vanaf 2 april 2019 kun je weer 
inzendingen insturen naar peerprijs@vecon.nl. Deze inzendingen kunnen tot 1 november 2019 
ingestuurd worden, waarna de genomineerden in november of december 2019 zullen worden 
vastgesteld. Uiterlijk begin januari 2020 zullen de genomineerden op de website verschijnen en zal de 
stemprocedure ook dan weer van start gaan. De reglementen voor de prijsvraag zijn vanaf eind maart 
2019 te vinden op de website www.vecon.nl onder het kopje Peerprijs. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie via peerprijs@vecon.nl. 

 

Mark Sikkes 
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