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Spelregels 
De regionale TechnetKringen organiseren jaarlijks een aantal Techniek 
Tastbaar evenementen in verschillende steden in Noord-Oost Nederland. 

In het schooljaar 2019-2020 worden er 7 georganiseerd. 
  

• Tijdens de Techniek Tastbaar evenementen kan de organisatie er 
voor kiezen om een vlogbattle te organiseren. In samenwerking met 

Rianne Seton en Evelien Pruis (De Vlogclub) en Martin Koekenberg 
(DeOnlineStrateeg) worden bezoekende leerlingen uitgenodigd om 

een vlog te maken over het event. Hierbij krijgen ze uitleg en 
begeleiding van De Vlogclub. De gemaakte vlogs worden ingestuurd 

naar de organisatie van Techniek Tastbaar. De vlogger gaat akkoord 
dat alle rechten en het eigendom van de vlog bij de organisatie 

komt te liggen. De organisatie beslist of de vlogs worden 

gepubliceerd haar eigen kanalen 
  

• Na afloop van een evenement wordt de beste vlog uitgekozen door 
De Vlogclub, Martin Koekenberg en de projectleider van Techniek 

Tastbaar, John van Mierlo. 
Er wordt gekeken naar originaliteit, kunstzinnigheid en de potentie 

om een jonge vlogger op te leiden naar een professionele vlogger. 
De winnende vlogger van het evenement krijgt een prijs en de 

uitnodiging om bij het laatste evenement van het schooljaar mee te 
doen met de finale vlogbattle. 

Over de beslissing van de organisatie met betrekking tot de winnaar 
kan niet worden gereclameerd. 

  
• Uiteindelijk wordt uit de vlogs die bij de finale van de vlogbattle 

worden gemaakt een “Vlogger van Techniek Tastbaar” gekozen. 

Deze winnaar krijgt van de organisatie een professionele vlogcamera 
als prijs. 

Daar staat tegen over dat de winnaar zich verbindt om bij (een 
aantal van) de Techniek Tastbaar evenementen van het volgende 

schooljaar aanwezig te zijn om daar te vloggen en om op verzoek 
van deelnemende bedrijven een vlog bij en/of over het bedrijf te 

maken. 
De vlogger van Techniek Tastbaar wordt bij deze activiteiten 

begeleid door De Vlogclub. Hij of zij krijgt instructies en tips om 
professionele filmpjes te maken. Er wordt geen vergoeding gegeven 

voor de tijd en de werkzaamheden van de vlogger om de vlogs te 
maken. 

 
• De gemaakte vlogs worden automatisch eigendom van Techniek 

Tastbaar en kunnen op de website van Techniek Tastbaar, het 

Youtube kanaal de social media pagina’s worden geplaatst. De 
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organisatie bepaalt of dit gebeurt, wanneer en op welke media. De 
uitvoering hiervan ligt bij Martin Koekenberg, DeOnlineStrateeg. 

• De vlogger mag de filmpjes die door de organisatie van Techniek 
Tastbaar zijn goedgekeurd ook zelf op zijn eigen (Youtube) kanaal 

posten. 

 
• De planning van de evenementen wordt met de vlogger van 

Techniek Tastbaar doorgenomen en in overleg wordt besloten 
wanneer de vlogger aanwezig kan zijn. Hij of zij hoeft niet 

gedurende het gehele evenement aanwezig te zijn. 
  

• Aangezien de winnende vloggers van de afzonderlijke evenementen 
en de vlogger van het jaar minderjarig zullen zijn wordt uitgebreid 

met de ouders / verzorgers besproken wat de bedoeling is. De 
organisatie van de vlogbattle zal alleen na goedkeur van de ouders / 

verzorgers met de winnende vloggers in contact treden en hen 
uitnodigen om te vloggen. Alle correspondentie zal in ieder geval via 

de ouders / verzorgers worden verstuurd. 
De organisatie zal in overleg met de ouders / verzorgers het vervoer 

naar de evenementen of bedrijven regelen en zij zal voor de 

persoonlijke begeleiding van de vloggers zorgen. 
  

• Als aan het eind van het schooljaar een nieuwe winnaar van de 
vlogbattle is gekozen vervalt automatisch de titel voor de 

voorgaande vlogger van Techniek Tastbaar. De vlogcamera mag 
worden gehouden. 

  
  

Ondergetekenden verklaren hierbij dat zij de hierboven vermelde 
afspraken hebben begrepen en dat zij zich hier aan conformeren. 
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