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Wedstrijdreglement | Land van Plinthos     
 
 
 
1. Algemeen 
 

1.1 ‘Land van Plinthos’ is een wedstrijd speciaal gericht op leerlingen in het 
basisonderwijs, meer specifiek groep 7 en/of 8, met als hoofddoel ze uit te 
dagen om zich te verdiepen in een aantal belangrijke maatschappelijke 
thema’s. Basis daarvoor is een spannend verhaal. Een verhaal dat zich 
weliswaar afspeelt in de toekomst, maar waarin een aantal onderwerpen 
worden aangesneden die in onze huidige samenleving actueel zijn. 

 
1.2 ‘Land van Plinthos’ wordt in samenwerking georganiseerd door Plinthos en 

Holland Art Group (hierna te noemen organisatie). Mutsaersstichting is 
opdrachtgever. 

 
 
2. Deelname 
 

2.1 Deelname dient volgens de beschreven regels per ronde te geschieden, deze 
zullen per ronde ook via de website www.landvanplinthos.nl geüpdatet 
worden. 

 
2.2 Deelname en aanmelding kan alleen gebeuren onder verantwoordelijkheid 

van een school. 
 

2.3 Gedurende het project zullen de scholen en deelnemende groepen via post, 
mail en de internetsite op de hoogte gehouden worden van het verloop en 
ontwikkelingen van het proces. 

 
2.4 Deelnemers met uitingen die onnodig kwetsend zijn en uitingen die de 

Nederlandse staatsveiligheid in gevaar kunnen brengen worden van 
deelname uitgesloten. Tevens deelnemers met uitingen die drugsgebruik of 
alcoholmisbruik bevatten of onderschrijven worden van deelname uitgesloten.  

 
2.5 Minachtende uitlatingen over etnische, raciale of religieuze groeperingen 

dienen vermeden te worden. 
 

2.6 Het is niet toegestaan leerlingen uit andere groepen te laten meedoen dan 
groep 7 en/of 8. 

 
2.7 De uitvoerende/verantwoordelijke groepen in de finaleronde mogen maximaal 

10 leerlingen op het podium toelaten tijdens de presentatie(s).  
 

2.8 De groepen dienen door leraren en begeleiders bijgestaan te worden, deze 
mogen echter zelf niet deelnemen aan de uitvoering. 
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3. Inzending 
 

3.1 Onvolledige inschrijfformulieren en/of inzendingen na de daarvoor 
vastgestelde data worden van deelname uitgesloten.  

3.2 Per school kan met de volgende thema’s gewerkt worden: 
• Mens & Techniek 
• Mens & Natuur 
• Mens & Gezondheid 
• Mens & Cultuur 

 
3.3 Werkstukken en andere uitingen uit de finaleronde, zijn geheel naar eigen 

inzicht en dienen op de aangewezen (finale) dag(en) door de school zelf 
vervoerd, geïnstalleerd en eventueel verzekerd te worden. 

 
3.4 Technische specificaties waar de inzendingen aan moeten voldoen, zijn te 

lezen op de website www.landvanplinthos.nl. 
 
 
4. Selectie, beoordeling en planning 
 

4.1 Inschrijfformulieren dienen vóór 01 juli 2017 per post of per email te worden 
toegezonden aan de organisatie. 

 
4.2 In totaal kunnen er maximaal 152 groepen deelnemen aan de eerste ronde. 

Deze groepen ontvangen een geheel verzorgd lespakket met materialen. 
 
4.3 Per school kunnen maximaal 4 groepen deelnemen. 

 
4.4 Over selectie van deelnemende groepen kan niet worden gecorrespondeerd. 

 
4.5 In de eerste ronde dienen werkstukken digitaal te worden ingezonden via de 

website www.landvanplinthos.nl. Hiertoe krijgen de geselecteerde deelnemers 
login gegevens voor het inrichten van een eigen projectpagina.  

 
4.6 De werkstukken uit de eerste ronde worden door de vakjury beoordeeld op: 

• Originaliteit 
• Motivatie 
• Creativiteit 
• Uitvoering / presentatie 

 
4.7 Per thema worden 3 werkstukken door de vakjury genomineerd die doorgaan 

naar de finaleronde. In totaal dus 12 werkstukken. 
 
4.8 In de finaleronde krijgen de genomineerden de mogelijkheid hun ideeën en 

ontwerp binnen 3 maanden verder uit te werken. Alle vormen zijn hierin 
toegestaan en worden gestimuleerd. Een werkstuk, een maquette, een film, 
een schilderij, een toneelstuk, een rap, alles kan, alles mag. 
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4.9 De 12 finalisten presenteren ieder hun eindresultaat aan de vakjury tijdens de 
grote finaledag in maart 2018. Tijdens deze finaledag worden de vier thema 
winnaars en de overall winnaar bekend gemaakt. 

 
4.10 Belangrijke data en planning: 

• Inschrijvingen dienen bij de organisatie binnen te zijn vóór 01 juli 2017 
• Inzendingen voor de eerste ronde dienen vóór 30 november 2017 op 

de website te zijn geplaatst binnen het daartoe vastgelegde stramien 
• Bekendmaking van de 12 finalisten is uiterlijk op 14 december 2017 
• De grote finaledag vindt plaats in maart 2018. 

 
 
5. Prijzen 
 

5.1 De vakjury kent de prijzen aan de winnende teams toe. Hierbij is er een mooie 
prijs te winnen per thema en een ultieme prijs voor de overall winnaar.  

  
5.2 Over de ultieme hoofdprijs, een inspirerende dagtrip voor de hele klas inclusief 

maximaal vier begeleiders naar het Museon in Den Haag, zal met het 
winnende team separate afspraken gemaakt worden. 

 
5.3 Het oordeel van de jury is bindend en niet aanvechtbaar. Over dit oordeel kan 

niet worden gecorrespondeerd. 
 
 
6. Publiciteit & persoonsgegevens 
 

6.1 De organisatie heeft het recht om deelnemers en hun inzendingen in de 
publiciteit te brengen. De deelnemers verplichten zich hieraan mee te werken. 

 
6.2 De werkstukken en inzendingen mogen door de organisatie vrij gebruikt 

worden voor expositie(s), het maken van eigen beeldmateriaal waaronder 
fotografie en video, en/of andere (commerciële) uitingen.  

 
6.3 Door inschrijving gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar 

persoonsgegevens (waaronder maar niet uitsluitend: schoolnaam, voornaam, 
achternaam, leeftijd, woonplaats, website etc.) gebruikt kunnen worden, 
zonder notificatie en/of verdere compensatie, voor promotionele en 
commerciële doeleinden, public relations en/of andere doeleinden, in alle 
media, wereldwijd.  

 
6.4 De profielpagina van de geselecteerde deelnemers zal publiekelijk inzichtelijk 

zijn op de website www.landvanplinthos.nl.  
 
 
7. Aansprakelijkheid 
   

7.1 De organiserende partijen Plinthos en Holland Art Group, de opdrachtgever 
Mutsaersstichting en overig betrokken derden kunnen in geen enkel geval 
aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct dan wel indirect 
voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd. 
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7.2 De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor 

verlies, beschadigingen van de ingezonden en/of voorgedragen werkstukken / 
presentaties en toebehoren. 

 
7.3 De deelnemende scholen dienen zich te verzekeren voor schade, (daaronder 

begrepen letsel etc.) die deelnemers en derden zouden kunnen oplopen bij 
deelname aan deze wedstrijd. 

 
7.4 Ontwerpen en ideeën voortvloeiend uit inzendingen en deze wedstrijd vallen 

onder de auteurs- en eigendomsrechten van de organisatie. 
 

7.5 De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige 
gevolgen in verband met openbaring. 

 
 
8. Overig 
 

8.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om alle ingezonden ideeën, items 
en beelden voor diverse doeleinden te kunnen gebruiken.  

 
8.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om teams en inzendingen zonder 

opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten. 
 

8.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onvoldoende voorziet, beslist 
hierover de directie van de organisatie van deze wedstrijd. 

 
8.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om tussentijds de regels aan te 

passen. Alleen indien genoodzaakt en in duidelijk overleg met alle 
organiserende partijen. 

 
8.5 Door inschrijving en/of deel te nemen aan deze wedstrijd geven deelnemers 

aan dat ze het wedstrijdreglement hebben gelezen en er mee akkoord gaan. 


