
Wedstrijdreglement 

 

1. De wedstrijd 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Vicli, Signpost en ICT-praktijkdag. Het doel is om voor het schooljaar 
2022 - 2023 twee ICT-coördinatoren uit het Vlaamse onderwijs in the picture te zetten voor hun uitmuntende 
prestatie; één ICT-coördinator die uitblinkt in technische ICT-coördinatie en één in pedagogische ICT-coördinatie. Na 
een nominatieronde selecteert de vakjury twee ICT-coördinatoren als winnaars. Van beide ICT-coördinatoren wordt 
een professionele video-opname gemaakt ter plaatse bij de ICT-coördinator op de school, waarbij zijn of haar 
verwezenlijkingen centraal staan. 

2. Verloop 
▪ 15 november 2022 tot 15 januari 2023: nominatieronde 
▪ 15 januari 2023 om 00.00 u.: nominatieronde wordt afgesloten 
▪ 15 januari 2023: genomineerden worden geïnformeerd en bekendgemaakt op www.vicli.be 
▪ Vóór 6 februari 2023: de vakjury beraadslaagt en duidt de winnaars aan 
▪ 6 februari 2023: bekendmaking en uitreiking op 36e ICT-praktijkdag 
▪ 6 februari 2023 t/m 1 maart 2024: de winnaars dragen de titel ‘ICT-coördinator van het jaar’ 
▪ Februari - april 2023: professionele video-opname bij de winnaars op school 

3. Toelatingsvoorwaarden 
De deelnemer voldoet aan volgende voorwaarden; 

▪ is tewerkgesteld in het Vlaamse onderwijs; 
▪ heeft een functie waarbij het coördineren van ICT centraal staat; 
▪ laat als winnaar achteraf een professionele opname op zijn of haar school toe, waarbij de 

ICT-verwezenlijkingen centraal staan, en geeft toestemming om dit te publiceren. 
▪ zal aanwezig zijn, om kans te maken als winnaar, op de ICT-praktijkdag op 6 februari 2023 in UCLL campus 

Proximus Leuven. 
 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Vicli zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken 
deelnemer(s) zonder meer van deze wedstrijd uit te sluiten. Door hun deelname/nominatie aan de wedstrijd 
verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. 

4. Nomineren 
Iedereen die tewerkgesteld is Vlaanderen kan een ICT-coördinator uit het Vlaamse onderwijs nomineren. 
Nominaties kunnen uitsluitend gebeuren via het online formulier: https://forms.gle/iTzt6yre7qWU57Qf7. 
Op 15 januari 2023 worden de genomineerden gecontacteerd over het vervolg van de wedstrijd. Zij zullen door Vicli 
uitgenodigd worden om deel te nemen aan de ICT-praktijkdag om kans te maken als winnaar. 

5. Jury 
De jury bestaat uit één vakjury en duidt twee winnaars aan. De vakjuryleden zijn: Jens Cuypers (Signpost), Mario 
Kicken (ICT-praktijkdag), Wouter Hustinx (Hoofd Centrum Digitaal Leren PXL), Kurt Gregoor (stuurgroep Vicli), Saki 
Kekis (stuurgroep Vicli), Stefan Cuppens (stuurgroep Vicli), Bart Achten (stuurgroep Vicli), Tom Adriaensen 
(stuurgroep Vicli), Michaël Van den Steen (stuurgroep Vicli), Bertien Boon (stuurgroep Vicli), Charlotte Belliard 
(stuurgroep Vicli), Stan Billiet (stuurgroep Vicli), Raf Vandelaer (stuurgroep Vicli), Stephanie Verlinden (stuurgroep 
Vicli), Jeroen Vinck (stuurgroep Vicli) en Koen Vandenhoudt (stuurgroep Vicli). 
Vicli behoudt zich het recht om deze samenstelling te wijzigen. 

http://www.vicli.be/
https://www.ictdag.be/
https://forms.gle/iTzt6yre7qWU57Qf7


6. Beoordelingscriteria 
De vakjury neemt tijdens de beraadslaging onderstaande vragen mee bij het aanduiden van de winnaars: 

• In welk domein blinkt de ICT-coördinator uit? Technisch/pedagogisch 
• Op welk vlak en in welk mate is de ICT-coördinatie innovatief? 
• Welke visie is er over ICT-coördinatie (korte - en lange termijn)? 
• Hoe professionaliseert de ICT-coördinator zich? Werkt hij samen? Heeft hij een specifieke interesse? 
• Welke invloed heeft de ICT-coördinatie op de school, het personeel, de leerkrachten, de leerlingen, …? 
• Welke getuigenis of referentie kan de ICT-coördinator over zijn taak voorleggen? 

7. Prijzen 
Elke winnaar ontvangt een: 

• Lenovo Thinkpad E15 - Ryzen 5 5500u - 8 GB - 256 GB SSD – FHD 
• LED-monitor 27B2H/EU 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI 

– VGA 
• Trofee ‘ICT-coördinator van het jaar’ 
• Professionele video-opname ter plaatse bij de ICT-coördinator op school 

8. Prijsuitreiking 
De winnaars worden bekendgemaakt op 6 februari 2023 tijdens de ICT-praktijkdag in UCLL campus Proximus Leuven 
met bijhorende prijsuitreiking. 

9. Publiciteit en aansprakelijkheid 
Vicli handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8 
december 1992). De door u verstrekte gegevens, verzameld naar aanleiding van de wedstrijd zijn bestemd voor vicli, 
met zetel te 3500 Hasselt, Vildersstraat 5. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en 
rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. 
 
De persoonsgegevens van de deelnemers en inzenders, bekomen via de wedstrijddeelname, worden geregistreerd 
in de bestanden van Vicli, met zetel te 3500 Hasselt, Vildersstraat 5. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd 
te beheren en de winnaars te identificeren. 
Vicli kan deze gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over toekomstige producten, diensten en 
initiatieven van zowel zichzelf als van andere organisaties. De betrokkene kan aangeven dat hij in de toekomst geen 
informatie vanwege Vicli wenst te ontvangen. 
 
Een vermelding van de genomineerden wordt geplaatst op de website van Vicli samen met zijn/haar naam en school. 
 

 

https://academicshop.eu/products/2636f979-571c-4396-a170-e1c278df280b
https://eu.aoc.com/nl/products/monitors/27b2h-eu

