
   
 

   
 

 

 

MAAK EEN VIDEO EN WIN 

DE KDDV-AWARD EN PRIJZENGELD!  

Een wedstrijd voor mbo-studenten 

 

Maak een leuke, inspirerende video en laat andere mbo-studenten weten waarom 

zij voor het keuzedeel Keuzedeel Digitale Vaardigheden zouden moeten kiezen. De 

winnaar gaat er vandoor met de allereerste KDDV-Award en prijzengeld ter 

waarde van € 200,-! 
 

De KDDV-Award (Keuzedeel Digitale Vaardigheden Prijs) wordt dit jaar voor het 

allereerst georganiseerd. Alle studenten in het mbo kunnen deelnemen aan deze 

wedstrijd. Naast de titel “Winnaar KDDV-Award 2020” maakt de winnaar ook kans op € 

200, –. 

De top 3 finalisten ontvangen het volgende: 

• 1e plaats: Winnaar KDDV-Award 2020 + bol.com cadeaukaart t.w.v. € 200, – 

• 2e plaats: bol.com cadeaukaart t.w.v. € 100, – 

• 3e plaats: bol.com cadeaukaart t.w.v. € 50, – 

Woensdag 18 november vindt de bekendmaking plaats. 

De ingezonden video’s worden door een jury beoordeeld. De jury selecteert en 

nomineert de beste inzendingen, die op de website van Instruct en DIGIT komen te 

staan.  

Waarom zouden studenten deel moeten nemen doen aan deze wedstrijd?  

De beste reden om mee te doen aan de KDDV-Award is het stimuleren van de 

creativiteit en digitale vaardigheid. Kunnen je studenten wel een uitdaging gebruiken? 

Laat ze zich dan nu aanmelden en wie weet zitten de finalisten wel in jouw klas! 

 

 

 

  



   
 

   
 

 

 

Wat moeten studenten hiervoor doen?  

Waarom heb jij gekozen voor het Keuzedeel Digitale Vaardigheden? Maak een leuke, 
inspirerende video en laat andere mbo-studenten weten waarom zij voor het keuzedeel 

Keuzedeel Digitale Vaardigheden (KDDV) moeten kiezen. 

Aanmeldprocedure 

De student kan zich aanmelden tot en met 15 oktober 2020.  

Deelnemer kan zowel individueel als in groepsverband deelnemen. Een groep mag 

bestaan uit maximaal drie mbo-studenten. Een student kan maximaal 1 inzending per 

individu of groep indienen.  

De deadline voor het inzenden van de video is 1 november 2020, 00.00 uur. 

Door deel te nemen aan de KDDV-Award gaat de student akkoord met de spelregels te 

vinden op de volgende pagina als op www.instruct.nl/KDDV-Award-2020. 

 

Link aanmeldformulier KDDV Award 

Link inzending video KDDV Award 

  

http://www.instruct.nl/KDDV-Award-2020
https://forms.gle/gJGtXbp2bdqd8UiM6
https://forms.gle/7k6Lw83nj4Y7TnZG9


   
 

   
 

 

 

Spelregels KDDV-Award 2020  

• Aanmelden kan vanaf 15 april t/m 15 oktober 2020 via dit aanmeldformulier. 

• Elke inzending moet een video bevatten van minimaal 30 seconden en maximaal 

2 minuten in lengte. 

• Elke inzending moet een omschrijving bevatten van maximaal 1 A4 met 

achtergrondinformatie. Daarin graag beschrijven hoe deze video is gemaakt en 

wat de motivatie/ inspiratie is geweest/ welke boodschap jij andere studenten 

wil meegeven. 

• De deadline voor inzenden is 1-11-2020, 00:00 uur. Alleen inzendingen die voor 

het verstrijken van de inzendperiode binnenkomen, neemt Instruct in 

behandeling. 

• Inzenden kan via dit online formulier. 

• De video moeten worden verzonden in het formaat: .mov of .mp4. 

• De video moet het logo bevatten van het Keuzedeel Digitale vaardigheden of 

DIGIT-mbo. 

• Deelname is mogelijk voor mbo-studenten, zowel individueel als in 

groepsverband. Een groepje mag bestaan uit maximaal 3 studenten. 

• Je kunt maximaal 1 inzending per groep of per individu indienen. 

• Deelnemers hoeven geen gebruiker te zijn van de methode DIGIT-mbo. 

• De video moet een duidelijke link hebben met het Keuzedeel Digitale 

Vaardigheden. 

• Instruct stelt 350 euro prijzengeld beschikbaar. De winnaar ontvangt naast de 

titel ” Winnaar KDDV-Award 2020″ tevens een bol.com cadeaukaart ter waarde 

van 200 euro. Nummer twee ontvangt een bol.com cadeaukaart ter waarde van 

100 euro en nummer drie een bol.com cadeaukaart ter waarde van 50 euro. 

DE JURY 

• Een jury beoordeelt de inzendingen. Hierbij let de jury op raakvlak met het 

keuzedeel KDDV, originaliteit, creativiteit, inspiratiefactor en kwaliteit. 

• De jury selecteert en nomineert de beste inzendingen die op Instruct.nl en 

digitalegeletterdheid.nl komen te staan. 

• Over de nominatie en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het woord van 

de jury is definitief. 

• Instruct maakt de winnaars bekend op woensdag 18 november 2020. 

 

  

https://forms.gle/gJGtXbp2bdqd8UiM6
https://docs.google.com/forms/d/14cFat3FbtoHEgA5mc14RgnyKMUg5Zo_7YTggUDwW8CQ/


   
 

   
 

 

 

OVERIGE VOORWAARDEN 

• Instruct mag aangemelde video’s in de methode DIGIT-mbo gebruiken als leer- 

en inspiratiebron voor anderen, vanzelfsprekend met vermelding van de auteurs. 

• Als gevolg van onvoldoende inzendingen en/of inzendingen van te lage kwaliteit 

behoudt de jury zich het recht voor om de KDDV-Award wedstrijd te verzetten of 

te annuleren. 

• Door deel te nemen aan deze wedstrijd geef je Instruct toestemming 

beeldmateriaal en video’s in te zetten voor commerciële doeleinden. Hieruit 

volgt publicaties op social media, print, website als de leeromgeving van de 

methoden. 

 


	MAAK EEN VIDEO EN WIN
	DE KDDV-AWARD EN PRIJZENGELD!
	Maak een leuke, inspirerende video en laat andere mbo-studenten weten waarom zij voor het keuzedeel Keuzedeel Digitale Vaardigheden zouden moeten kiezen. De winnaar gaat er vandoor met de allereerste KDDV-Award en prijzengeld ter waarde van € 200,-!
	DE JURY
	OVERIGE VOORWAARDEN



