
 
 
 

Reglement Sett Awards 2023 
De organisatie van de Sett Awards is in handen van Easyfairs Belgium, organisator van Sett 
Gent. 

De Sett Awards 2023 zijn: 

 Sett EdTech Award  
 Sett Transformatie Award 
 Sett Digitaal leren Award 
 Sett Inspiratie Award 
 Sett Leraarskamer Award 

 

Sett EdTech Award 
 
De Sett EdTech Award kan worden gewonnen door onderwijsoplossingen zoals educatieve 
technologie, hardware, software, leerlingvolgsystemen, administratiesystemen, webtools, e-
learning, …  
Tastbare technologie of online bruikbare tools voor het onderwijs. 
 
Doelgroep 
De onderwijsoplossing moet bruikbaar zijn in leerplichtonderwijs, kunstonderwijs, hoger 
onderwijs of volwassenenonderwijs.  
 
Deelnemen 
Zowel onderwijspersoneel als bedrijven kunnen oplossingen nomineren of zelf kandideren via 
www.sett-gent.be. Dit kan tot en met 3 februari 2023. 
Kandidaten hoeven geen standhouder te zijn op Sett Gent 2023. 
 
Jurering 
De jury, bestaande uit leden van het ICT-praktijkdagteam, maakt een preselectie uit de 
inzendingen en bepaalt daaruit de winnaar van de juryprijs. 
De preselectie wordt daarnaast in willekeurige volgorde bekend gemaakt aan het publiek dat 
de publieksprijs kan bepalen via de website van Sett: de organisatie plaatst de selectie van 
de jury op 13 februari op Facebook.  
Er wordt een rangschikking opgesteld naargelang het behaalde aantal likes op 27 februari om 
23:59 op de betreffende filmpjes. De kandidaten hebben dus 14 dagen de tijd om hun netwerk 
te activeren en stemmen te verzamelen. Enkel de stemmen op het filmpje dat gedeeld werd 
via de webpagina van Sett zullen worden geteld.  
 
Criteria 
De onderwijsoplossing: 

- wordt in België of Nederland ontwikkeld; 
- is een duidelijke meerwaarde, een antwoord op een vraag vanuit het onderwijs; 
- is breed toepasbaar; 
- zorgt voor een innovatieve, pedagogische aanpak; 
- is nieuw en/of vernieuwend en stelt een voorbeeldfunctie; 
- getuigt van een uitstekende gebruikerservaring; 
- toont potentieel om verder door te groeien; 
- is betaalbaar, haalbaar en schaalbaar. 



 
 
 
 
Prijsuitreiking 
Er is één winnaar die een de juryprijs ontvangt vanuit Sett en één winnaar die de publieksprijs 
ontvangt vanuit het Sett-publiek. Kandidaten moeten aanwezig zijn bij de prijsuitreiking op 
Sett Gent en de oplossing daar kunnen demonstreren.  
 
Prijs 
De winnende producten krijgen een mooie visibiliteit in een dedicated nieuwsbrief naar alle 
bezoekers van Sett Gent 2023 en worden op sociale media in de kijker gezet.  
 
 

Sett Transformatie Award 
 
De Sett Transformatie Award kan worden gewonnen door scholen die stappen zetten 
richting transformatie, met vernieuwende werkvormen aan de slag gaan, professioneel 
innoveren of de klassieke school- of lesstructuur herdenken.  
 
Doelgroep 
De transformatie moet een praktijkvoorbeeld zijn uit het leerplichtonderwijs, kunstonderwijs, 
hoger onderwijs of volwassenenonderwijs.  
 
Deelnemen 
De school stelt zichzelf kandidaat voor de Sett Transformatie Award via het 
kandidaatsformulier op www.sett-gent.be. Deelnemen kan tot en met 3 februari 2023. 
 
Jurering 
De jurering gebeurt door het team van EduNext vzw.  
 
Criteria 
De transformatie: 

- wordt in een Belgische school doorgevoerd; 
- heeft een duidelijke meerwaarde en biedt een antwoord op de uitdagingen in 

onderwijs; 
- zorgt voor een innovatieve pedagogische aanpak; 
- is breed toepasbaar, betaalbaar, haalbaar en schaalbaar; 
- toont potentieel om in andere scholen toegepast te worden. 

 
Prijsuitreiking 
Er is één winnaar die een prijs ontvangt vanuit Sett. 
Kandidaten moeten aanwezig zijn bij de prijsuitreiking op Sett Gent en de transformatie daar 
kunnen aantonen.  
 
Prijs 
De winnaar ontvangt een opleidingsbudget van € 500 om te spenderen aan educatieve 
opleidingen in binnen- of buitenland.  
 
 

  



 
 
 
Sett Digitaal Leren Award 
 
De Sett Digitaal Leren Award kan worden gewonnen door een leerkracht die in zijn of haar 
lessen voluit de kaart trekt van digitaal lesmateriaal en digitale toepassingen in de les.  
 
Doelgroep 
Het betreft digitale leermiddelen voor leerplichtonderwijs, kunstonderwijs, hoger onderwijs of 
volwassenenonderwijs.  
 
Deelnemen 
De leerkracht stelt zichzelf kandidaat voor de Sett Digitaal Leren Award via het 
kandidaatsformulier op www.sett-gent.be. Deelnemen kan tot en met 3 februari 2023. 
 
Jurering 
De jurering gebeurt door het team van Sett.  
 
Criteria 
Sett wil via deze award die leerkracht belonen die zijn/haar lessen zo breed mogelijk verrijkt 
met digitale leermiddelen. Dus geen losse leermiddelen, maar een digitale aanpak met een 
leerlijn voor een volledige of meerdere lesmodules, idealiter een combinatie van documenten, 
oefeningen, multimedia. 
 
De voorwaarden: 

- De leermiddelen die je toevoegt, worden gebruikt in een Belgische school. 
- Het zijn digitale leermiddelen voor leerplichtonderwijs, kunstonderwijs, hoger 

onderwijs of volwassenenonderwijs. 
- Het digitaal lesmateriaal zorgt voor een innovatieve aanpak, waarin de didactiek een 

belangrijke plaats neemt. 
- Het digitaal lesmateriaal of toepassingen worden enthousiast gebruikt door (collega-

)leerkrachten en leerlingen. 
- Je bent bereid de leermiddelen voor te stellen op Sett Gent 2022 op woensdag 1 

maart 2023. 
 
Prijsuitreiking 
Er wordt één hoofdprijs uitgereikt door Sett. 
Kandidaten moeten aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking op Sett Gent en de reeks 
leermiddelen daar kunnen toelichten. 
Als de winnende digitale leermiddelen gemaakt werden door diverse auteurs, rekent de jury 
op die auteurs om te bepalen wie de prijs wint.  
 
Prijs 
De winnaar ontvangt een opleidingsbudget van € 500 om te spenderen aan educatieve 
opleidingen in binnen- of buitenland en een pakket aan digitale (leer)middelen, samengesteld 
door de partners van Sett. 
 
 

Sett Inspiratie Award 
 
De Sett Inspiratie Award kan worden gewonnen door elk personeelslid in onderwijs dat al tal 
van succesvolle en inspirerende projecten rond technologie of transformatie succesvol 
uitbouwde.  
 



 
 
 
 
Doelgroep 
De Sett Inspiratie Award is een award voor een persoon uit leerplichtonderwijs, 
kunstonderwijs, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs.  
 
Deelnemen 
Enkel wie een Lerarenkaartnummer heeft, kan zelf kandideren of een ander nomineren via 
het nominatieformulier op www.sett-gent.be.  
Nomineren moet tijdig gebeuren, zodat die persoon ook nog zelf kan kandideren en 
bijkomende informatie kan geven. De kandidatuur moet immers ten laatste op 3 februari 
2023 gebeuren.  
 
 
Jurering 
De jurering gebeurt door de organisatie van Sett.  
 
Criteria 
De kandidaat: 

- is actief in het onderwijs in België; 
- ontwikkelt initiatieven met een duidelijke meerwaarde, een antwoord op een vraag 

vanuit het onderwijs; 
- is heel breed actief; 
- inspireert zoveel mogelijk collega’s in eigen en andere scholen; 
- zorgt voor een innovatieve, pedagogische aanpak; 
- stelt een voorbeeldfunctie; 
- ontwikkelt projecten die betaalbaar, haalbaar en schaalbaar zijn. 

 
Prijsuitreiking 
Er is één winnaar die een prijs ontvangt vanuit Sett. 
Kandidaten moeten aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking op Sett Gent en de projecten 
daar kunnen demonstreren. 
 
Prijs 
De winnaar ontvangt een opleidingsbudget van € 500 om te spenderen aan educatieve 
opleidingen in binnen- of buitenland.  
 
 

Sett Leraarskamer Award 
 
De Sett Leraarskamer Award kan worden gewonnen door scholen die een visionair idee 
hebben voor de Leraarskamer van de toekomst, met aandacht voor samenwerking, overleg 
en innovatieve manieren om deze ruimte in te vullen. 
 
Doelgroep 
Je stuurt een idee in voor een school uit leerplichtonderwijs, kunstonderwijs, hoger onderwijs 
of volwassenenonderwijs. 
 
Deelnemen 
Enkel wie een Lerarenkaartnummer heeft, kan een idee indienen via het formulier op 
www.sett-gent.be. Deelnemen kan tot en met 3 februari 2023. 
Het idee moet worden ingediend in de vorm van een filmpje van maximum 90 seconden (max 
100 MB), waarin jouw ideale Leraarskamer van de Toekomst wordt voorgesteld. Inhoudelijk 
heb je alle vrijheid: een vlog, met een interview of met beelden, een goed onderbouwd 



 
 
 
interview over een leraarskamer met diverse zones afgewisseld met wat foto's,  een virtuele 
rondwandeling doorheen een futuristisch ogende leraarskamer, ... 
Dit kan worden geüpload via het formulier op www.sett-gent.be. 
 
Jurering 
De jurering gebeurt door de organisatie van Sett Gent (50%) en door publieksstemming via 
social media (50%). 
De publieksstemming wordt via Facebook georganiseerd: de organisatie plaatst de 
ingezonden voorstellen op 13 februari 2023 op Facebook. Er wordt een rangschikking 
opgesteld naargelang het behaalde aantal likes op 27 februari om 23:59 op de betreffende 
filmpjes via Facebook. De kandidaten hebben dus 14 dagen de tijd om hun netwerk te 
activeren en likes te verzamelen. Enkel de likes op het filmpje dat gedeeld werd via de pagina 
van Sett zullen worden geteld.  
 
Criteria 
De winnende Leraarskamer: 

- is een project van een Belgische school; 
- accommodeert samenwerking en overleg in het schoolteam; 
- heeft oog voor een optimale indeling van de beschikbare ruimte; 
- is een duidelijke meerwaarde, een antwoord op een vraag vanuit het schoolteam; 
- is nieuw en/of vernieuwend en stelt een voorbeeldfunctie; 
- toont potentieel om in andere scholen toegepast te worden; 
- moet kunnen worden gepresenteerd tijdens Sett Gent 2023. 

 
Prijsuitreiking 
Er is één winnaar die een prijs ontvangt vanuit Sett. 
Kandidaten moeten aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking op Sett Gent en de projecten 
daar kunnen toelichten. 
 
Prijs 
De winnende school ontvangt een budget van € 3.000 waarmee de school de Leraarskamer 
van haar dromen kan uitrusten.  
 
 
 

ALGEMEEN REGLEMENT 
Deze artikels zijn van toepassing op alle Sett Awards 2023. 
Elke genomineerde die deelneemt en elke kandidaat die deelneemt, verklaart zich akkoord 
met dit reglement. 
 
Deadline 
Nomineren / Kandideren kan tot en met 3 februari 2023. 
 
Jury 
Jurering gebeurt na 13 februari 2023. 
De jury werkt onafhankelijk o.l.v. een juryvoorzitter die de mede-juryleden kiest.  
De voorzitter is autonoom in zijn/haar keuze van de mede-juryleden. 
Een mede-jurylid wordt telkens aangesteld voor één editie. 
 
Als de jury van oordeel is dat de nominatie/kandidaat niet past in deze categorie, mag de jury 
de nominatie/kandidaat veranderen van categorie. De jury zal dit staven met argumenten. 
 



 
 
 
Als de jury vindt dat geen enkele genomineerde/kandidaat voldoet aan de gevraagde criteria, 
zullen er geen (kandidaat-)winnaar(s) worden geselecteerd. De jury kan beslissen om 
uitzonderlijk  meer dan één genomineerde/kandidaat een prijs te geven, als de kwaliteit van 
de inzending heel hoog is.  
 
We verwachten van elke genomineerde/kandidaat extra informatie, mocht de jury daar om 
vragen. 
Het staat de jury vrij om extra informatie in te winnen, zonder dat zij verplicht zijn te 
communiceren over de award.   
 
De organisator en de jury kunnen niet verplicht worden extra verduidelijking te geven over 
het selectieproces en de uiteindelijke winnaar. 
 
Juryleden en hun eventuele organisaties zijn uitgesloten van deelname. 
 
Winnaar 
Bekendmaking van de winnaar in elke categorie gebeurt op woensdag 1 maart 2023 om 
16:00, tijdens Sett Gent.  
Minstens drie beste kandidaten per categorie zullen op voorhand worden uitgenodigd door de 
betrokken juryvoorzitter. 
De winnaar van de Sett Award is resp. de oprichter of zaakvoerder, de directeur of betrokken 
leerkracht, de auteur, de inspirator, de school. 
De winnaar, of zijn/haar afgevaardigde, moet aanwezig zijn op de prijsuitreiking op woensdag 
1 maart 2023 om 16:00 op Sett Gent. 
De winnaar ontvangt een prijs en zal worden vermeld op www.sett-gent.be. 
 
Eigenaarschap 
Elke inzending blijft eigendom van de genomineerde. De juryleden en de organisatie van de 
Sett Awards zullen strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van alle ontvangen inzendingen in 
acht nemen. Verveelvoudigen van inzendingen t.b.v. de jurywerkzaamheden is toegestaan. 
 
Je gaat ermee akkoord dat je vermeld kan worden in de communicatie en promotie van de 
wedstrijd of de resultaten ervan. Het materiaal van de inzendingen is zonder vergoeding 
beschikbaar voor publicaties, tentoonstelling en promotionele activiteiten in het kader van 
Sett Gent. De organisatie van de Sett Awards is gevrijwaard van het betalen van copyright 
en beeldrecht met betrekking tot de inzendingen. 
 
 
 
Met dank aan onze partners: 
 
EduNext, ICT-Praktijkdag 


