
 
 
 
 
Voorwaarden: 
 
 

1. Omschrijving 
Het Rijksmuseum organiseert een fotowedstrijd met het thema ‘24/7’, aansluitend op de 
foto-opdracht Document Nederland waarvoor Martijn van de Griendt de online / offline 
cultuur gaat vastleggen.  

2. Masterclass 
a. Deelname is gratis, deelnemer moet leerling/student zijn in het voortgezet onderwijs of 
het MBO. De deelname wordt voltooid door het digitaal inzenden van foto’s via 
www.rijksmuseum.nl/docnljr  
b. Deelnemer stuurt minimaal drie en maximaal vijf foto’s in, zendt daarbij het verhaal dat 
verteld wordt in de fotoserie. Allen onder vermelding van naam, leeftijd, adres, e-mailadres, 
school en verhaal bij de foto’s. 
c. Uit alle deelnemers komen drie publiekswinnaars, gekozen door publiekstemmen op 
scholieren.com en zeven winnaars worden gekozen door een deskundige jury. Er wordt 
gestreefd naar een verdeling van vijf winnaars uit het MBO en vijf winnaars uit het 
voortgezet onderwijs. 
d. De tien winnaars, gekozen door de jury of via de publieksstemmen, mogen deelnemen 
aan twee masterclasses. Eén onder begeleiding van Martijn van de Griendt, de tweede 
onder begeleiding van tentoonstellingsmakers van het Rijksmuseum over het maken van een 
tentoonstelling. 
e. De eerste masterclass vindt plaats op 31-08-19 en de tweede masterclass op 07-09-19, in 
de Teekenschool.  
f. Deelnemers aan de masterclasses maken kans op een individuele prijs, namelijk een dag 
op pad met Martijn van de Griendt. 
f. De foto’s van de deelnemers van de masterclasses worden tentoongesteld in de 
Teekenschool van het Rijksmuseum. 
g. De deelnemers ontvangen uiterlijk op 28-06-19 bericht of ze zijn geselecteerd voor de 
masterclass 

3. Voorwaarden en selectie 
a. Het thema is ‘24/7’, dat moet op welke mogelijke manier dan ook kenbaar worden 
gemaakt in de fotoserie. 
b. De ingezonden foto’s moeten in 2019 zijn gemaakt 
c. Uit de inzendingen die uiterlijk voor 03-06-19 zijn ingezonden op 
www.rijksmuseum.nl/docnljr selecteert een deskundige jury zeven winnaars 
d. Van 10-06-19 tot 23-06-19 komen de ingezonden foto’s op www.scholieren.com te staan, 
hier worden drie winnaars gekozen, door middel van publieksstemmen 

4. Deelname  
a. Iedere middelbare scholier of mbo student in Nederland mag deelnemen aan de 
wedstrijd, mits de ingezonden foto’s gemaakt zijn door de desbetreffende deelnemer 
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5. Inzending 
a. De foto’s moeten digitaal worden ingezonden via www.rijksmuseum.nl/docnljr  
b. Deelnemers zenden foto’s in onder vermelding van hun naam, leeftijd, adres, e-mailadres, 
school en bijbehorend verhaal 
b. Foto’s die op een andere manier worden ingezonden komen niet in aanmerking voor 
deelname aan de wedstrijd 

6. Termijn 
a. Alle foto’s moeten vóór 03-06-19 zijn ingezonden via www.rijksmuseum.nl/docnljr  
b. Alle inzendingen moeten voldoen aan alle eisen genoemd in punt 5 om mee te dingen 
naar een plek in de masterclasses 

7. Jury 
a. Zeven ingezonden series worden gekozen door een deskundige jury. 
b. Drie ingezonden series worden gekozen door publieksstemmen. De drie series met de 
meeste stemmen winnen. 
c. De beslissing van de jury en het publiek is onherroepelijk. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 

8. Auteursrechten 
a. De maker van foto’s waarborgt dat hij/zij de originele maker is van de ingezonden foto’s, 
op straffe van onmiddellijke diskwalificatie, met terugwerkende kracht, en vrijwaart de 
organisatie van aanspraken van derden.  
b. De maker van de foto’s dient toestemming te vragen aan de afgebeelde personen, voor 
het gebruiken van het beeldmateriaal op www.rijksmuseum.nl/docnljr en op 
www.scholieren.com  
c. De tien deelnemers die participeren aan de masterclasses, dienen een 
toestemmingsformulier ondertekend door de afgebeelde personen in te leveren bij het 
Rijksmuseum.  
d. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schendingen van het auteursrecht 
op de ingezonden foto’s door derden. 
e. De organisatie mag de ingezonden en winnende foto’s, uitsluitend onder 
naamsvermelding van de maker maar zonder betaling van een vergoeding gebruiken voor de 
organisatie van de wedstrijd, alsmede promotie- en communicatiedoeleinden rondom de 
fotowedstrijd ‘24/7’ 

9. Overige bepalingen 
a. Door inzending van de foto’s verklaart de deelnemer zich op de hoogte van de volledige 
inhoud van het wedstrijdreglement en gaat de deelnemer daarmee akkoord. 
b. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie. Over de 
beslissing wordt niet gecorrespondeerd. 

 

 

http://www.rijksmuseum.nl/docnljr
http://www.rijksmuseum.nl/docnljr
http://www.rijksmuseum.nl/docnljr
http://www.scholieren.com/

