
  

1 
Reglement Bachelor Innovatieprijs Logopedie – versie geldig per 01-05-2022 

 

  

REGLEMENT BACHELOR INNOVATIEPRIJS LOGOPEDIE 
versie geldig per 01-05-2022 

 

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) kent het Landelijk 
Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL) jaarlijks een prijs toe voor een innovatie op het terrein van de 
logopedie, dat door logopediestudenten in het kader van hun bacheloropleiding is ontwikkeld of is 
onderzocht.  
 

Doel  

De Innovatieprijs Bachelor Logopedie heeft de volgende doelstellingen:  

- Een bijdrage leveren aan de professionalisering van het beroep;  

- Een brug slaan tussen de opleiding en het werkveld;  

- Een impuls geven aan innovaties in het werkveld. 

 

Doelgroep  

Studenten van de bacheloropleidingen Logopedie Nederland en logopedisten die zijn afgestudeerd in 
het studiejaar waarin de innovatieprijs wordt uitgereikt met een actief lidmaatschap van de NVLF.  

 

Definitie  

Onder ‘innovatie’ wordt verstaan: een concept, een prototype, een adviesrapport, dat door de 
student(-en) tijdens de bachelor studie Logopedie is ontwikkeld/onderzocht. Het onderwijsproduct kan 
gemaakt zijn door een individuele student of een groep studenten in een willekeurig 
onderwijsonderdeel tijdens de opleiding Logopedie. De producten zijn geschreven in het Nederlands, 
Engels en/of Duits.  
 

Frequentie van toekenning  

De Innovatieprijs Bachelor Logopedie wordt éénmaal per jaar toegekend, tenzij de NVLF en/of het LOOL 
menen om daarover anders te moeten beslissen.  
 

 Procedure van de Innovatieprijs 

a) De procedure voor nominatie wordt per opleiding Logopedie vastgesteld en uitgevoerd. De 
contactpersoon van de opleiding geeft de namen en het onderwerp door aan de secretaris van het 
LOOL voor de vastgestelde deadline (zie innovatieprijs webpagina). 

b) De genomineerden geven korte beschrijving van het innovatieve product (maximaal 3 A4). Minimaal 
moet vermeld worden: de namen, adressen, telefoonnummers en privé mailadressen van de 
genomineerde studenten. Bovendien moet vermeld worden wat de rol van de studenten was in het 
project en wie de beoogde doelgroep is voor het product. Verwijzingen naar bijlagen en/of sociaal 
mediakanalen worden niet meegenomen in de beoordeling. 

c) De genomineerde (oud)student(en) zijn verantwoordelijk voor het volledig en correct aanleveren 
van het product. 

 

 

http://www.nvlf.nl/innovatieprijs
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d) Elke nominatie is als PDF-bestand beschikbaar en wordt via mail, voor de vastgestelde deadline (zie 
innovatieprijs webpagina), ingezonden aan de secretaris van het LOOL. Inzendingen die niet 
voldoen aan de voorwaarden zoals onder punt b. en c. beschreven, worden niet in behandeling 
genomen.  

e) De inzendingen worden door een jury beoordeeld (zie; Jurering) en er wordt een selectie gemaakt 
van de drie beste producten. Deze drie genomineerden presenteren hun product aan het 
congrespubliek, die de uiteindelijke winnaar kiest. 

f) Alle genomineerden krijgen de gelegenheid om hun product te presenteren op het jaarcongres van 
de NVLF in de vorm van een poster/product/video presentatie op de daartoe aangewezen plek. 

g) Per inzending worden 2 gratis toegangskaarten voor het congres verstrekt. Indien aan de 
genomineerde producten 1 student verbonden is, mag deze een medestudent als introducé 
meenemen. Indien aan de genomineerde producten meer dan 2 studenten verbonden zijn, is het 
aantal extra gratis kaarten in overleg met NVLF. 

h) De genomineerd(en) verlenen medewerking aan de verspreiding van de kennis/idee/product.  

i) Van de drie best beoordeelde producten, maken de desbetreffende studenten een 
videoclip/digitale pitch van maximaal anderhalve minuut voor een plenaire presentatie tijdens het 
NVLF-congres. 

j) De winnaar van de Innovatieprijs Bachelor Logopedie verplicht zich tot een passende bijdrage ten 
behoeve van het vakblad Nederlands Tijdschrift voor Logopedie.  

k) Wanneer er minder dan twee inzendingen zijn binnengekomen, vervalt de prijsuitreiking.  

 

Jury  

De paneljury bestaat uit 3 panelleden. Een panellid is een afgevaardigde van de winnende hogeschool 
van het voorafgaande jaar, 1 panellid is afgevaardigde van de NVLF en een panel is een 
vertegenwoordiging van het werkveld. De jury wordt jaarlijks vastgesteld door de voorzitter van het 
LOOL. 

 

De publieksjury 
De beste drie producten presenteren zich via een videoclip/(digitale) pitch aan het publiek. Na de 
presentatie van de opnames wordt via digitale stemming de peiling van het publiek bepaald en wordt 
de winnaar vastgesteld. De NVLF is verantwoordelijk voor de organisatie en technische ondersteuning 
gedurende het congres. 
  

http://www.nvlf.nl/innovatieprijs
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Beoordelingscriteria 

De juryleden beoordelen onafhankelijk van elkaar de inzendingen op impact van de innovatie op het 
werkveld en de professionalisering van het beroep. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd: 

• Originaliteit 

• Kwaliteit 

• Actualiteit 

• Toepasbaarheid in het logopedisch werkveld 

• Mogelijkheid voor realisatie 

• Wetenschappelijke onderbouwing 

 

Het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan het product wordt meegenomen in de totale 
beoordeling. 
 

Procedure van beoordeling 

De beoordeling wordt voorafgaand aan de jurybespreking doorgegeven aan de secretaris. Tijdens de 

bespreking worden de beoordelingen van de inzendingen, zonder de ranking besproken. Tot slot maakt 

elk jurylid een ranking. De inzending met de hoogste gezamenlijke ranking is de winnaar. De voorzitter 

van de jury maakt een concept juryrapport op basis van alle feedback per inzending. Dit wordt 

voorgelegd aan alle juryleden ter controle en definitief gemaakt. Het beoordelingsrapport wordt 

bekend gemaakt aan het eind van de hele procedure.  

Het publiek bepaalt welke van de drie inzendingen het meeste belangstelling heeft.  

 

Uitreiking van de prijs 

a) De Innovatieprijs Bachelor Logopedie wordt uitgereikt tijdens het jaarcongres van de NVLF door de 
voorzitter of andere afgevaardigde van de jury. 

b) De hoogte van de prijs wordt jaarlijks vastgesteld door het NVLF en vooraf gecommuniceerd via de 
innovatieprijs webpagina. 

c) De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het jaarcongres van de NVLF.  
d) De prijs bestaat uit een wisselbeker, een beker of ander gedenkteken, een juryrapport en attentie 

voor de betrokken student(en). De wisselbeker gaat naar de winnende opleiding. 
e) De student(en) vermelden in de vorm van een interview aan het publiek de inhoud van hun 

innovatieve idee.  
f) De NVLF neemt na afloop van het congres contact op met de winnaar om vervolgafspraken te 

maken. 
g) Wanneer de studenten de innovatie verder willen uitwerken/operationaliseren, kunnen zij het 

projectidee hiervoor indienen bij de NVLF via het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie. 
 

http://www.nvlf.nl/innovatieprijs
https://www.nvlf.nl/stimuleringsprogramma/

