
WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR KLASPROJECTEN ROND DE EERSTE WERELDOORLOG VOOR 

WEST-VLAAMSE SCHOLEN VAN HET BASIS EN SECUNDAIR ONDERWIJS 

Beslissing van de provincieraad van 27 oktober 2016 

 

Artikel 1 - Algemeen 

De Provincie West-Vlaanderen organiseert tot en met schooljaar 2018-2019 een jaarlijkse wedstrijd 

voor projecten rond de Eerste Wereldoorlog. De wedstrijd staat open voor de West-Vlaamse scholen 

van het basis en secundair onderwijs. 

 

Artikel 2 - Doelstelling 

De Provincie West-Vlaanderen, hierna genoemd de Provincie, wil, door middel van een wedstrijd 

herinneringseducatie goede projecten van onderwijsinstellingen rond WOI belonen en in de kijker 

zetten.  

Daarnaast wil het scholen extra stimuleren om gebruik te maken van ‘het provinciaal reglement 

betreffende de financiële ondersteuning van de onderwijsinstellingen, initiatieven jeugdwerk en 

verenigingen waar armen het woord nemen in het kader van een bezoek herinneringsplaatsen rond 

WOI in West-Vlaanderen’ van 22 december 2014. 

Artikel 3 - Toepassingsgebied / Begripsomschrijving 

Met onderwijsinstelling wordt bedoeld: alle erkende onderwijs- en vormingsinstellingen van het 

basis en secundair onderwijs. De onderwijsinstellingen worden verder aangeduid als ‘deelnemer’.  

Met klasprojecten wordt bedoeld: projecten die uitgewerkt worden door één klas of meerdere 

klassen van éénzelfde school samen, die aflopen ten laatste op 20 februari van het schooljaar waarin 

de prijzen worden uitgereikt.  

Onder herinneringseducatie wordt verstaan: werken aan een houding van actief respect in de 

huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door 

menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden. Dit 

steunt op drie aspecten: kennis en inzicht, empathie en verbondenheid, reflectie en actie; 

Met school wordt bedoeld een pedagogisch geheel, waar onderwijs georganiseerd wordt en dat 

onder leiding staat van één directeur; 

Met basisschool wordt bedoeld een school waar kleuter- of lager onderwijs georganiseerd wordt; 

Met secundaire school wordt bedoeld een autonome entiteit die voltijds gewoon of buitengewoon 

secundair onderwijs organiseert en die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of 

gesubsidieerd en daartoe aan de hand van een uniek nummer wordt geïdentificeerd. 

Artikel 4 - Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen als deelnemer voor de wedstrijd moet het klasproject worden ingediend 

door een school met een administratieve vestigingsplaats in de provincie West-Vlaanderen. 

Per school kan slechts één klasproject ingediend worden. 



Artikel 5 - Inschrijvingsprocedure 

Het klasproject moet uiterlijk op 20 februari van het schooljaar waarin de prijzen worden uitgereikt, 

te worden verstuurd naar educatie14-18@west-vlaanderen.be  

Een ontvankelijk dossier bestaat uit: 

1° het volledig ingevulde en ondertekende digitale inschrijvingsformulier; 

2° een powerpointpresentatie van het klasproject volgens de criteria van artikel 6 en de structuur 

aangegeven in de inschrijvingsfiguur; 

3° een inhoudelijke toelichting van het klasproject van maximum 3 pagina's. 

 

Artikel 6 - Beoordelingscriteria 

Bij de beoordeling van de klasprojecten houdt de jury rekening met de volgende criteria: 

1. Visie en authenticiteit 

1.1. Komen de aspecten van herinneringseducatie aan bod (kennis en inzicht, empathie en 

verbondenheid, reflectie en actie)?  

1.2. Worden het opzet en de doelstelling van het klasproject goed verwoord in de inhoudelijke 

toelichting bij de powerpointpresentatie?  

1.3. Wordt er bij het uitwerken van het klasproject een voldoende kritische zin aan de dag 

gelegd?  

1.4. Wordt het project voldoende geactualiseerd? 

1.5. Wordt er op een degelijke wijze aangegeven welke bronnen (o.a. de toetssteen) gebruikt 

werden bij het uitwerken van het klasproject?  

1.6. Wordt er naast herinneringseducatie, ook aan een andere vorm van educatie aandacht 

besteed bijvoorbeeld erfgoededucatie, milieueducatie, burgerschapseducatie, 

mensenrechteneducatie… 

 

2. Creativiteit en uitwerking 

2.1. Is het klasproject een eigen creatie?  

2.2. Spreekt de titel van het klasproject aan? Trekt hij de aandacht?  

2.3. Straalt de powerpointpresentatie de inhoudelijke boodschap krachtig uit?  

2.4. Komt de inbreng van de leerlingen voldoende tot uiting?  

 

Artikel 7 – Jury 

De jury is samengesteld uit een voorzitter en daarnaast uit maximum 4 leden. Zij zijn allen 

stemgerechtigd. 

De voorzitter en de andere stemgerechtigde leden van de jury kunnen bestaan uit personeelsleden 

van de Provincie West-Vlaanderen enerzijds en externe specialisten anderzijds. 

De secretaris van de jury, die geen stemrecht heeft, is een personeelslid van de cel Oorlog & Vrede. 

De voorzitter, de andere leden van de jury en de secretaris worden aangeduid door de Deputatie. 

 

Artikel 8 - Beslissingsprocedure 

De klasprojecten worden op voorhand beoordeeld en geselecteerd door de jury. Zij hanteert hierbij 

de criteria zoals omschreven in artikel 6. 

mailto:educatie@west-vlaanderen.be


Indien er meer dan 25 klasprojecten worden ingediend, gebeurt er een voorselectie door de cel 

Oorlog & Vrede van de Provincie West-Vlaanderen, die daarbij dezelfde criteria hanteert. 

Elk stemgerechtigd jurylid kent per klasproject voor elk van de criteria vermeld in artikel 6 een score 

van 1 tot 5 toe, waarbij 5 de hoogst mogelijke en 1 de laagst mogelijke score is. De totale score van 

een project wordt bekomen door de scores van alle juryleden voor dit project samen te tellen. Van 

alle projecten wordt een rangschikking gemaakt aan de hand van de door hen behaalde totale score, 

waarbij het project met de hoogste totale score het meest gunstig wordt gerangschikt. 

Wanneer twee of meerdere kandidaten een gelijke totale score hebben behaald, wordt bij een 

tweede, afzonderlijke stemming de volgorde in de rangschikking van deze projecten bepaald op basis 

van de volgende principes: 

1° elk stemgerechtigd jurylid kent aan elk van deze projecten een aantal punten toe; 

2° er wordt 1 punt toegekend aan het project dat volgens het jurylid het minst in aanmerking komt 

voor een prijs en het maximum aantal punten aan het project dat volgens het jurylid het meest in 

aanmerking komt voor een prijs; 

3° het minimum aantal punten is gelijk aan één; 

4° het maximum aantal punten is gelijk aan het aantal projecten dat een gelijke totale score behaalde 

en waarvan de volgorde in de rangschikking moet worden bepaald; 

5° aan elk van deze klasprojecten wordt een verschillend aantal punten toegekend; 

6° per klasproject worden de punten van alle stemgerechtigde juryleden samengeteld; 

7° deze klasprojecten worden gerangschikt op basis van de aldus behaalde punten, waarbij het 

project dat het meeste aantal punten behaalde het meest gunstig wordt gerangschikt. 

 

Wanneer ook na deze tweede, afzonderlijke stemming twee of meer projecten een zelfde aantal 

punten behalen, bepaalt de voorzitter van de jury de volgorde in de rangschikking van deze 

kandidaten. 

De door de jury geselecteerde projecten en hun rangschikking worden voorgelegd aan de Deputatie, 

die beslist over de toekenning van de prijzen.  

Artikel 9 - Prijzen 

Er worden maximum 10 prijzen uitgereikt, waarvan 5 voor de basisscholen en 5 voor de secundaire 

scholen. In voorkomend geval: 

1° krijgt de winnaar een prijs van 500 euro en gratis tickets voor 50 deelnemers in één van de 5 WOI-

musea (Museum aan de IJzer, Memorial Museum Passchendaele 1917, In Flanders Fields Museum, 

Talbot House of Westfront Nieuwpoort);  

2° krijgt de tweede een prijs van 300 euro en gratis tickets voor 50 deelnemers in één van de 5 WOI-

musea (Museum aan de IJzer, Memorial Museum Passchendaele 1917, In Flanders Fields Museum, 

Talbot House of Westfront Nieuwpoort);  

3° krijgen de derde, de vierde en de vijfde een prijs van 150 euro en gratis tickets voor 50 deelnemers 

in één van de 5 WOI-musea (Museum aan de IJzer, Memorial Museum Passchendaele 1917, In 

Flanders Fields Museum, Talbot House of Westfront Nieuwpoort);  

 Artikel 10 - Verbintenissen van de deelnemer aan de wedstrijd 

De deelnemer aan de wedstrijd verbindt zich ertoe: 

1° de administratie te voeren volgens het daartoe bestemde formulier zoals vermeld in artikel 5; 



2° het provinciaal reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van 

provinciale subsidie aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005 en latere wijzigingen na te 

leven; concreet dient het logo en de steun van de Provincie West-Vlaanderen te worden vermeld op 

alle communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot het klasproject. 

3° de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten te respecteren en de Provincie 

te vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden wegens schendingen van deze wetgeving. 

Artikel 11 - Bekendmaking en uitreiking van de prijzen op het slotevenement 

De prijzen worden uitgereikt tijdens een slotevenement, dat georganiseerd wordt vóór het einde van 

het schooljaar waarin de prijzen worden uitgereikt. 

De scholen die in aanmerking komen om een prijs te krijgen op dit slotevenement, worden hierop 

uitgenodigd. De scholen verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op dit slotevenement met een 

afvaardiging van de klas(sen) en het klasproject voor te stellen. 

Een prijs kan enkel uitgereikt worden aan een school, als ze haar klasproject voorgesteld heeft op het 

slotevenement. 

Artikel 12 - Aanvaarding van het reglement 

Door de indiening van een project aanvaarden de deelnemers dit reglement. De deelnemer gaat de 

verbintenis aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Deputatie en af te zien van elke 

rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande.  

Artikel 13 - Exoneratiebeding 

De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijzigingen aan of 

annulering van de wedstrijd waarvan sprake in dit reglement door overmacht. 

Artikel 14 - Controle en sancties 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de in te dienen stukken of indien blijkt dat 

dit reglement niet correct werd nageleefd, kan de Deputatie de toegekende prijs terugvorderen. 

Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige wedstrijden van de Provincie West-

Vlaanderen. 

Artikel 15 - Betwistingen 

De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement. 

Artikel 16 - Slotbepalingen 

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2016. 

 

 

 


