
 

Jury reglement 2022 (v1.0) 

• De coördinator van de werkgroep is de voorzitter van de jury en jureert zelf niet mee. 

• De jury bestaat uit leden van de Stichting Techniekwedstrijd en minimaal 2 externe juryleden. 

• Juryleden kiezen in tweetallen 12 werkstukken uit, die voor de eindjurering in aanmerking  

komen. Deze werkstukken moeten aan de spelregels voldoen. 

• Bij de genomineerde 12 werkstukken kunnen niet meer dan 2 werkstukken van dezelfde school 

meedoen. 

• De eindjurering van deze 12 werkstukken doen de juryleden individueel. De juryleden zijn 

geheel autonoom in hun beoordeling. 

• De te beoordelen onderdelen worden elk jaar naar aanleiding van het thema vastgesteld. De 

onderdelen voor 2022 zijn: 

1. Inschatting eigen werk leerlingen (volwassenen mogen jullie werk niet overnemen, wel advies!)  
2. Idee / functionaliteit 
3. Vormgeving 
4. Toegepaste materialen 
5. Toegepaste technieken 
6. Schilderwerk 
7. Afwerking 
8. Logboek 

 
Voor ieder onderdeel kunnen max.100 punten verdiend worden.  

• Bij gelijk aantal punten, geeft het aantal punten voor ‘idee/functionaliteit’ de doorslag. 

    Indien dat ook gelijk is wordt geloot. 

• Er zijn 6 prijzen beschikbaar;  

De 1e,2e en 3e prijs. De werkstukken die hiervoor in aanmerking komen worden vastgesteld door 

de vakjury  

Naast deze 3 hoofdprijzen zijn er een jeugdjuryprijs, een logboekprijs (Burger Weeshuisprijs) en 

een themaprijs (Ceratec Award), die apart worden gejureerd. De prijzen bestaan uit een 

waardecheque, die, via de Stichting, aan techniek-gerelateerde materialen moeten worden 

besteed. 

• Een werkstuk kan slechts één prijs krijgen.  

• Bij de 1e, 2e en 3e prijs kan alleen het hoogst beoordeelde werkstuk per school in de prijzen 

vallen.  

• Het bovenstaande betekent, dat er per school slechts één prijs wordt verkregen. 

• Aan maximaal 3 goede werkstukken, die niet in de prijzen vallen kan het certificaat ‘lof van de 

jury’ worden verstrekt.  

• Het logboek en USB-stick worden door 2 juryleden afzonderlijk beoordeeld. 

    Voor het logboek kunnen max.100 pntn. en voor de USB-stick kunnen max.50 bonuspunten 

    verdiend worden. 

• De punten voor het logboek worden bij ieder juryformulier toegevoegd. 

• De bonuspunten worden éénmaal meegeteld. 



 
• Tijdens het invoeren in de computer leest 1 persoon de punten op en een ander voert ze in. Een 

derde persoon kijkt toe of het juist wordt ingevoerd. 

• De themaprijs staat los van de algemene jurering. De themaprijs wordt door 1 (extern) jurylid 

gekozen. Bij de themaprijs wordt gekeken naar een werkstuk, dat een bijzondere, vindingrijke of 

anderszins slimme technische oplossing in het product heeft verwerkt. Deze prijs wordt de 

‘Ceratec Award’ genoemd. 

• De jeugdjury wordt begeleid door Corrie Blommeart. De leden van de jeugdjury worden gekozen 

uit een school, die het betreffende jaar niet meedoet, maar in het verleden wel heeft 

meegedaan.   

• De ‘Burgerweeshuisprijs’ wordt gegeven aan de werkgroep met de meeste punten voor het 

logboek. 

 

 

 

 


