
Pallet Design Contest
MBO Westland organiseert sinds 2016 de “Pallet 
Design Contest” die volledig in het teken staat van 
duurzaamheid. Het is dé ontwerpwedstrijd(en) voor 
Lentiz-scholen en MBO Westland! Het is dé kans om 
jouw ontwerptalent te laten zien aan alle scholen, 
ook laat je zien wat jouw persoonlijke kijk is op 
duurzaamheid! Want, met  de “Pallet Design Contest” 
kun jij in 2018 de beste duurzame pallet designer 
worden!

Game on
De wedstrijd houdt meer in dan alleen een palletpro-
duct ontwerpen en vormgeven. Je moet ook een 
inspirerend verhaal hebben over duurzaamheid, 
jouw ontwerpproces van Pallet Design laten zien en 
de uitdaging willen aangaan om iets op school, of 
zelfs in de wereld, te veranderen. Het idee achter de 
Pallet Design Contest is, om nog bewuster en actie-
ver bezig te zijn met wat duurzaamheid is en om 
afvalmateriaal een nieuw leven te geven. Misschien 
kan jij ook daadwerkelijk op school een verbeterslag 
maken op het gebied van duurzaamheid en het 
resultaat meenemen naar de tentoonstellingswed-
strijd op vrijdag 8 juni 2018. Dat maakt de kans op 
een prijs aanzienlijk groter. Game on!

Hoe kan je meedoen?
Laat je school zich bij “Pallet Design Contest” aanmel-
den. iedereen doet mee aan de tentoonstellingswed-
strijd. Er worden bij de deelnemende scholen selec-
tierondes georganiseerd voor de live wedstrijd. De 
selecties vinden vóór 1mei 2018 plaats, want dan 
moeten alle kandidaten voor de live wedstrijden 
bekend zijn (per school één deelnemer + één 
reserve). Je zal meedingen naar een prijs in de 
volgende categorieën:

Categorie duurzame live wedstrijd individueel
Categorie duurzame palletdesigner buiten product
Categorie duurzame palletdesigner binnen product

 
Wat kan je verwachten van je eigen school?
Stap 1. Je eigen school geeft je op voor de tentoon-
stellingswedstrijd en mogelijk organiseert je school 
de selectierondes voor de live wedstrijd van “Pallet 
Design Contest” .

Stap 2. Je school selecteert vóór 1 mei 2018 één 
student en één reservestudent voor de live wedstrijd. 

Stap 3. Wanneer je bent ingeschreven voor de 
kwali�catiewedstrijden, ontvangen jij en je school 
tijdig een e-mail. Hierin staat informatie over de 
wedstrijden, zoals de locatie, tijden, benodigdheden 
en opdrachten. In overleg met je eigen school kan je 
starten wanneer je wilt!

Regionale �nale op vrijdag 8 juni 2018
De regionale �nale van de ”Pallet Design Contest” 
vindt plaats bij MBO Westland in Naaldwijk en is 
natuurlijk de climax van het kampioenschap. De 
beste ontwerpers nemen het in een live wedstrijd 
tegen elkaar op! Tijdens deze �nale is ook de 
tentoonstelling van alle ontwerpproducten per 
school te zien. Spannend, want ook die producten 
worden beoordeeld en maken kans op prijzen in de 
diverse categorieën. Je vertegenwoordigt ook hierbij 
je eigen school of afdeling. 
Als alle Lentiz scholen met MBO Westland mee doen, 
verwachten wij tijdens de live wedstrijd maximaal 11 
studenten en 11 reserves. Op de tentoonstelling zijn 
minimaal 55 deelnemende palletproducten voor 
binnen en buiten te zien. Deskundige juryleden uit 
diverse vakgebieden zijn voor deze �naledag bena-
derd en zetten zich uiteraard vrijwillig in. Er zijn 
waardevolle prijzen te winnen!

Tip voor docenten
Het event is geschikt om eventueel deel uit te maken 
van het onderwijsprogramma. Kijk voor inspiratie op 
de website van duurzaammbo.nl, onder het kopje 
lesmateriaal. De wedstrijdopdrachten kunnen dan 
eventueel ingezet worden als les- en toetsingsmateri-
aal, zonder dat het onderwijsprogramma extra wordt 
belast.

Deskundige juryleden
Tijdens de selectierondes van de ontwerpwedstrij-
den zijn de organiserende scholen/afdelingen zelf 
verantwoordelijk voor de aanstelling van juryleden. 
De juryleden kunnen docenten zijn, maar ook 
mensen uit het bedrijfsleven en/of onderwijsorgani-
saties.

Bij de live �nale op 8 juni 2018 is een onafhankelijke 
deskundige jury aanwezig!

Let the Games Begin!
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