OMO-praktijkwerkstukprijs
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
november 2015
(aangepast oktober 2020)

Inleiding

In onze scholen volgen veel talentvolle leerlingen onderwijs. Dat talent willen we graag
stimuleren door middel van het uitreiken van OMO-prijzen. Jaarlijks, vanaf schooljaar
1999-2000, reikt vereniging Ons Middelbaar Onderwijs prijzen uit voor bijzondere
werkstukken.
Voor de prijs ‘OMO praktijkwerkstukprijs’ sturen scholen met een afdeling
praktijkonderwijs of vmbo-b/k het resultaat in van een prestatie waar ze trots op zijn.
Het werkstuk kan worden gekozen uit bestaand werk dat leerlingen hebben
gerealiseerd binnen of buiten het reguliere programma.
De vorm en inhoud van het ingezonden werk zijn vrij: het kan een praktische
opdracht, werkstuk of project zijn maar ook een verslag van de wijze waarop een
leerling, of een groep van leerlingen, vakmanschap of burgerschap toont.
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A.

Inschrijven en presentatie

A.1. Inschrijven OMO praktijkwerkstukprijs
Inschrijven voor de OMO praktijkwerkstukprijs gebeurt door inzending van het digitale
inschrijfformulier, presentaties en werkstukken op uiterlijk 16 maart 2021. Het
werkstuk wordt voorzien van naam van de leerling(en) en de school. De inzending
wordt gericht aan de voorzitter van de jury.
Indien mogelijk het werkstuk digitaal insturen per e-mail naar prijzen@omo.nl. Fysieke
werkstukken kunnen per post naar, of afgeleverd worden bij:
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg
Per locatie kunnen meerdere werkstukken worden voorgedragen. De begeleidend
docent neemt het initiatief voor het voordragen van de werkstukken.

A.2. Presentatie
De vorm en inhoud van het ingezonden werk zijn vrij: het kan een praktische
opdracht, werkstuk of project zijn maar ook een verslag van de wijze waarop een
leerling, of een groep van leerlingen, vakmanschap of burgerschap toont.
Om het de jury mogelijk te maken alle ingediende werkstukken te beoordelen, zorgen
de inzenders voor een digitale opname of een andere vorm van digitale registratie
wanneer de werkstukken niet fysiek beoordeeld kunnen worden (zoals bijvoorbeeld
tijdens de coronacrisis).
De voorwaarden voor digitale inzending zijn:
•

Digitale werkstukken kunnen alleen in Pdf worden ingeleverd;

•

Mogelijke foto’s dienen in het werkstuk te zijn opgenomen en kunnen niet als
los document worden meegestuurd;

•

Voor mogelijk filmmateriaal dient er een (werkende) link te worden
opgenomen in het werkstuk. Deze link verwijst naar een (besloten) YouTube
kanaal waarop het filmmateriaal is geplaatst.

Belangrijk uitgangspunt voor deze prijs is de ontwikkeling die de leerling(en) heeft
(hebben) doorgemaakt. De begeleidende docent geeft een schriftelijke motivatie voor
de nominatie. Hij/zij besteedt in de motivatie aandacht aan alle te beoordelen
competenties (zie paragraaf B.2). Uit de toelichting van de docent blijkt duidelijk welk
aandeel elke afzonderlijke leerling heeft gehad in de totstandkoming van het resultaat.
De leerling zelf kan ook op het inschrijfformulier zijn/haar motivatie geven.
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Tevens bestaat de mogelijkheid voor medeleerlingen en ouders/verzorgers van de
leerling(en) de jury uit te leggen waarom ze trots zijn op de geleverde prestatie. Dit
kan door middel van een mail aan prijzen@omo.nl o.v.v. naam leerling(en), school en
naam werkstuk.

A.3. Planning
december/januari
• mail met informatie aan de scholen: reglementen en inschrijfmogelijkheid op ONS
(intranet)
• vanaf 4 januari 2021 is de inschrijving geopend
maart
• vóór 16 maart 2021 inzenden van werkstukken door begeleidend docent
• beoordeling door jury en vaststelling van uitslag
• uitnodiging naar genomineerden, begeleidend docent(en) en rectoren
 mediaberichtgeving: de genomineerden
april
• prijsuitreiking: 1 april 2021
 mediaberichtgeving: de winnaars
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B.

Jury en beoordeling

B.1. Samenstelling en werkwijze jury OMO praktijkwerkstukprijs
De jury bestaat uit zeven leden: de voorzitter van de raad van bestuur, tevens
voorzitter van de jury, vier rectoren/directeuren en twee docenten. De jury wordt
ondersteund door een staflid van bureau OMO als ambtelijk secretaris. De jury heeft
het recht zich door derden te laten bijstaan daar waar zij dit nodig acht of een bezoek
aan de school te brengen ter beoordeling van het werkstuk.

De digitale inschrijfformulieren en de aangeleverde werkstukken worden na inzending
direct ter beoordeling op de besloten jurygroep op ONS geplaatst. Op deze wijze
kunnen de juryleden de reeds ingestuurde werkstukken direct inzien en indien
gewenst alvast beoordelen. Tijdens de juryavond worden op basis hiervan de
prijswinnaars gekozen.

De jury behoudt zich het recht voor om in geval van (te) weinig inzendingen zich te
onthouden van een eindoordeel. Mocht dit het geval zijn dan zullen de deelnemers en
de deelnemende scholen hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Over het
eindoordeel kan niet worden gecorrespondeerd.

B.2. Beoordelingscriteria
De werkstukken variëren per onderwerp, per school, per sector en per leerling. De
criteria die gebruikt worden, stijgen dan ook boven een schoolbeoordeling uit. Het
geheel van de bevindingen met betrekking tot de criteria bepaalt de uiteindelijke mate
van waardering. Onderstaande beoordelingscriteria worden gehanteerd voor de
ingezonden werkstukken voor de prijs ‘OMO praktijkwerkstukprijs’:
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Mate van samenwerken
Mate van zelfstandigheid
Mate van reflecteren: eigen mening over het onderwerp
Mate van reflecteren: eigen mening over het werken aan deze opdracht
Mate van bewust zijn van het belang van het werkstuk voor de voortzetting van de
ontwikkelingscarrière van de leerling (relevantie)
Mate van creativiteit
Mate van gebruik van vaardigheden
Motivatie
Presentatie
Originaliteit
Toepasbaarheid
Bijzondere omstandigheden van invloed op het resultaat
Mate waarin deze omstandigheden een rol hebben gespeeld

C.

De prijzen

C.1. Te winnen bedragen
De jury kent aan de winnende werkstukken de volgende prijzen toe:
1x eerste prijs
ter waarde van € 1.000,2x tweede prijs
ter waarde van € 500,2x derde prijs
ter waarde van € 200,- .

C.2. Buitencategorie
In bijzondere gevallen kan de jury een prijs toekennen voor buitengewone prestaties
waarvoor de gestelde criteria niet toereikend zijn.

C.3. Prijsuitreiking praktijkwerkstukprijs
In de maand maart komt de jury tot een eindoordeel voor de OMO
praktijkwerkstukprijs. De jury maakt dan de 5 genomineerden bekend. De
prijsuitreiking zal vervolgens in de maand april plaatshebben. De makers van de 5
genomineerde werkstukken en hun begeleidend docent(en) en schoolleiders worden
uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Bij het bekend maken van de juryuitslag
ontvangen alle genomineerden een juryrapport en worden de prijzen aan de winnaars
en genomineerden overhandigd.
In 2021 vindt de prijsuitreiking plaats op donderdag 1 april.
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Bijlage 1: Inschrijfformulier

Inschrijven doe je door middel van een digitaal inschrijfformulier. Wil je hiervoor een link ontvangen
laat het ons weten via prijzen@omo.nl.
Volledig ingevuld inschrijfformulier s.v.p. uiterlijk 16 maart 2021 insturen.
Fysiek werkstuk sturen naar:
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
voorzitter van de jury OMO-prijzen 2020-2021
Spoorlaan 171
5038 CB TILBURG
Digitaal werkstuk sturen naar:
prijzen@omo.nl
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