Reglement van de Waternetwerk MBO prijs
Artikel 1 Instelling
De MBO-prijs is een initiatief van KNW in samenwerking met MBO-opleidingen en stakeholders en is ingesteld in 2020.
Artikel 2 Doel
De MBO-prijs heeft tot doel de relatie tussen de vereniging en de middelbare beroepsopleidingen in Nederland en Vlaanderen
op het gebied van water te versterken. Met de MBO-prijs wil de vereniging studenten waarderen voor hun (eind) opdracht op
het vakgebied water en hen aanmoedigen om een baan te zoeken in de watersector.
Artikel 3 Prijs
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste MBO3 en de beste MBO4 (eind) opdracht op het gebied van Water. Voor beide
categorieën is er een prijs en een oorkonde. De eerste prijs bedraagt €600, de 2e prijs €300 en de 3e prijs €100. De winnaars
ontvangen een jaar lang gratis lidmaatschap van Waternetwerk. De winnaars worden bekend gemaakt via de H2O-media. De
prijsuitreiking vindt plaats op het KNW najaarscongres in November 2021.
Artikel 4 Doelgroep
De MBO-prijs kan worden toegekend aan een student of recent afgestudeerde, niet ouder dan 30 jaar op het moment van
goedkeuring van de (eind) opdracht door de opleiding. Deze jongere volgt zijn/haar opleiding aan een MBO-instelling in
Nederland of Vlaanderen. De (eind) opdracht is onderdeel van zijn/haar studie en betreft een water gerelateerd onderwerp. De
(eind) opdracht is door de opleiding goedgekeurd.
Artikel 5 Indienen en criteria
MBO-studenten of hun begeleiders kunnen van de (eind) opdracht mailen in pdf-formaat met een inschrijfformulier (klik hier).
De (eind) opdracht is minimaal met een goed gewaardeerd door de opleiding. De voordracht dient uiterlijk op de vastgestelde
sluitingsdatum te worden ge-e-maild naar het secretariaat van Waternetwerk (info@waternetwerk.nl) . De sluitingsdatum wordt
vastgesteld door de jury (voor 2021 is dat 15 september). De opleidingen worden geïnformeerd over de sluitingsdatum via
publicatie op de website, via nieuwsbrieven en mailings en in het H2O-magazine. De voorgedragen (eind) opdrachten moeten
binnen de periode van een jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum door de opleiding zijn goedgekeurd.
Artikel 6 Beoordelingscriteria
De (poster) presentatie van de (eind) opdracht wordt beoordeeld op de volgende criteria:
1. bruikbaarheid voor de (water)praktijk, ofwel de uitvoerbaarheid voor het bedrijf
2. kwaliteit van de aanpak en kwaliteit van de rapportage
3. is het vernieuwend?
4. wijze van presenteren
Artikel 7 Jury
De jury wordt benoemd door het bestuur van het Waternetwerk en bestaat minimaal uit vier personen. De juryleden hebben
een achtergrond waarin de verschillende aspecten van water vertegenwoordigd zijn (waterveiligheid, waterkwaliteit, stedelijk
water, drinkwater, afvalwater, enz.). Daarnaast kunnen één of meer (gast)juryleden worden benoemd. Een van de juryleden
wordt benoemd als voorzitter.
Artikel 8 Toekenning
De Waternetwerk MBO-prijs wordt toegekend door de jury namens het bestuur van Waternetwerk. De jury nomineert per
categorie maximaal 5 eindopdrachten en bepaalt welke de prijs toegekend krijgen. Toekenning van de Waternetwerk MBO-prijs
vindt éénmaal per jaar in het najaar plaats. De genomineerden wordt gevraagd eventueel een posterpresentatie te maken.
Hierbij kunnen zij begeleiding krijgen d.m.v. een workshop, instructies en feedback.
Artikel 9 Vertrouwelijkheid

De jury behandelt de (eind) opdrachten vertrouwelijk. Informatie uit de (eind) opdracht
wordt slechts gepubliceerd na overleg met en toestemming van het betreffende stagebedrijf.
Artikel 10 Uitreiking
De Waternetwerk MBO-prijs wordt door de voorzitter van de jury uitgereikt. De prijswinnaars wordt gevraagd een pitch over
hun presentatie te houden d.m.v. een poster of een korte presentatie in 2 minuten op te nemen als vlog.
Artikel 11 Afwijken van het reglement
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in bijzondere gevallen waarin van dit reglement wordt afgeweken, beslist het
bestuur van KNW Waternetwerk.
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De KNW MBO prijs wordt mede mogelijk gemaakt door:

