Reglement voor de NVOR/Mentink-prijs, ingesteld door het bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Onderwijsrecht.
1. De Mentink prijs
1.1. Het doel van de Mentink-prijs is de aanmoediging en bevordering van nieuwe en
innovatieve publicaties op onderwijsrechtelijk terrein in het Nederlandse taalgebied in
de brede zin des woords.
1.2. De prijs is ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Onderwijsrecht.
1.3. De prijs zal – voor zover mogelijk- eens per twee jaar worden uitgereikt voor het door de
jury als beste beoordeelde artikel, beste boek of de beste publicatie van een debuterend
auteur op onderwijsrechtelijk gebied.
1.4. De prijs bedraagt 500 Euro en een bokaal.
2. Voorwaarden welke aan de inzendingen worden gesteld
2.1. De inzending of door de jury geselecteerde publicaties kunnen zijn een openbaar
verschenen artikel, boek, boekbijdrage, of elektronische publicatie van een zekere
omvang. Scripties van studenten kunnen niet meedingen.
2.2. Het onderwerp van de inzending of de selectie door de jury moet gelegen zijn op het
terrein van het onderwijsrecht, een en ander naar beoordeling van de jury.
2.3. Een inzending moet gepubliceerd zijn in de voorafgaande 2 jaar voor de sluitingsdatum
van de inzendtermijn.
2.4. Een inzending moet voor de sluitingsdatum bij het secretariaat van de NVOR, bij
voorkeur elektronisch/mail ontvangen zijn. Sluitingsdatum is 1 september en in beginsel
1 september elke 2 jaar daaropvolgend. Het adres van de NVOR: info@nvor.nl
2.5. In bijzondere gevallen kunnen de termijnen genoemd in het vorige lid, door de Jury en in
overleg met het bestuur van de NVOR, verlengd worden tot 1 maand voor de
jaarvergadering van de NVOR.
3. Deelname
3.1. Deelname vindt plaats door inzending van een elektronische of hard copy weergave van
de publicatie en gelijktijdige meezending van het deelnameformulier.
3.2. Een publicatie kan worden ingezonden, of een publicatie kan door de jury worden
geselecteerd, indien het afkomstig is van een auteur die nog niet gepromoveerd is op
een onderwijsrechtelijk onderwerp, met inachtneming van art. 2.4. Een publicatie van
een niet gepromoveerd auteur met een gepromoveerde co-auteur kan eveneens
meedingen.
3.3. De jury kan naast ingezonden werken ook zelf werken selecteren, aan de hand van dit
reglement door middel van een op te stellen ‘short list’. Deze lijst wordt via de site van
de NVOR openbaar gemaakt.
3.4. Wanneer deelname plaatsvindt door meerdere personen/auteurs, door inzending c.q.
aanmerking door de jury van een gezamenlijke publicatie, dingen zij mee als ware zij 1
persoon.

4. Jury
4.1 De leden van de jury worden benoemd door het bestuur van de NVOR.
4.2 De jury bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. Eerste voorzitter is prof. mr.
D. Mentink, oud-voorzitter van de NVOR en emeritus hoogleraar Onderwijsrecht aan de
Erasmus School of Law. In de jury hebben in ieder geval zitting: een hoogleraar
Onderwijsrecht en een jurist werkzaam in de praktijk van het onderwijsrecht.
4.3 De jury beoordeelt de inzendingen en selecteert de publicaties en geeft aan welke hij als
beste beoordeelt. Elk jurylid kan maximaal twee zelfgekozen publicaties voordragen
voor de ‘short list’.
4.4 De jury kan zich laten bijstaan door ad hoc adviseurs
4.5 De jury hanteert bij de beoordeling als criteria het orginele karakter en de vernieuwende
bijdrage aan de kennis van onderwijsrechtelijke vraagstukken. Hierbij wordt onder
andere gelet op de toegevoegde waarde voor het vakgebied, de wetenschap of de
onderwijsrechtspraktijk, en de mate waarin de auteur of auteurs blijk geven van inzicht
van verhoudingen binnen het rechtsgebied. Verder spelen leesbaarheid, stijl en
bruikbaarheid voor de praktijk en wetenschap een rol.
4.6 In beginsel komt slechts een bijdrage in aanmerking voor de prijs. Wanneer geen van de
inzendingen naar het oordeel van de jury voor de prijs in aanmerking komt, dan wel de
jury geen van de inzendingen uit de ‘shortlist’ na beraad voor de prijs in aanmerking
vindt komen, kan besloten worden de prijs niet uit te reiken.
4.7 De jury besluit bij consensus. Indien er geen overeenstemming is, beslist de voorzitter.
4.8 Over de uitslag kan niet met de jury worden gecorrespondeerd.
4.9 Een aan te wijzen bestuurslid van de NVOR is als secretaris van de jury verantwoordelijk
voor de procedure en de inachtneming van de termijnen door de jury. De uitvoering
geschiedt in samenspraak met de secretaris van de NVOR en de voorzitter van de jury.

5. Uitreiking
5.1 De prijs wordt in beginsel uitgereikt door de voorzitter van de jury, op de
jaarvergadering van de NVOR. De eerste maal in 2012.
6. Slotbepaling
6.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NVOR, in
overleg met de voorzitter van de jury.

