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AHK Eindwerkprijs Reglement 2022 

1. Voorwaarden deelname  

1.1 
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze procedure en ermee akkoord te 
gaan.  

1.2  

Alumni en studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) kunnen 
zichzelf kandidaat stellen voor de AHK Eindwerkprijs (Eindwerkprijs). Ook kunnen 
medewerkers, studenten en alumni het werk van anderen voordragen.  

1.3 
Voor beoordeling door de jury komt in aanmerking afstudeerwerk op grond waarvan de 
inzender tussen 1 september 2021 en 9 oktober 2022 een bachelor- of masterdiploma 
behaalt of heeft behaald aan de AHK.  

 
1.4 

Een vereiste voor inzending is dat het project is beoordeeld met een ‘goed’: 8 of hoger - 
indien een beoordeling van toepassing is. De criteria waarop de inzendingen worden 
beoordeeld, zijn de manier waarop de student een verbinding maakt met de buitenwereld en 
de relevantie van het werk voor de verdere ontwikkeling van het vak.  

1.5  

Het is mogelijk dat een groep afstudeerders met een gezamenlijk product meedingt naar de 
prijs. Het is ook mogelijk dat een student individueel meedingt naar de prijs met 
afstudeerwerk dat deel uitmaakt van gezamenlijke producties. In dat geval moet de student 
aangeven wat het aandeel is geweest aan het werk en dat door een van de beoordelaars 
van het afstudeerwerk laten bevestigen. De andere groepsleden moeten van de deelname 
op de hoogte gebracht worden. Studenten uit het projectteam die niet zijn afgestudeerd 
tussen 1 september 2021 en 9 oktober 2022, komen zelf niet in aanmerking voor nominatie.  

1.6  

Een voorwaarde voor deelname is dat per inzending minstens één genomineerde aanwezig 
is bij de prijsuitreiking.   

1.7  

De deelnemers geven toestemming voor het gebruik van ingezonden werk en van foto- en 
videomateriaal dat gemaakt wordt ten behoeve van de Eindwerkprijs. Dit materiaal wordt 
getoond in diverse AHK-media, in de toekomst mogelijk ook in een andere context van de 
hogeschool.  

2. Nominaties en jurering  

2.1  

De jury wordt benoemd door het College van Bestuur van de AHK. De jury bestaat uit ten 
minste vier personen uit verschillende disciplines.  

2.2 

Eerst wordt een voorselectie van genomineerden gemaakt. In november wordt deze 
shortlist met nominaties bekendgemaakt. Tijdens de prijsuitreiking maakt de jury de 
winnaars bekend. De genomineerden en winnaars worden vermeld in diverse AHK-media. 
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2.3 

Bij deelname van een bloed- of aanverwante van een jurylid, heeft het betreffende jurylid 
geen stem bij de uiteindelijke besluitvorming.  
 

2.4  
De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de Eindwerkprijs niet 
uit te reiken.  

3. Prijzen 

De prijzen bedragen € 3.000 (drieduizend euro) voor een bachelorproject, € 3.000 
(drieduizend euro) voor een masterproject en € 1.000 (duizend euro) voor de publieksprijs.  
Alle overige projecten die door de jury genomineerd worden voor de shortlist ontvangen een 
bedrag € 500 (vijfhonderd euro). 

4. Inzending afstudeerwerk 

4.1  

Zie voor de inzendprocedure de instructie op ahk.nl/eindwerkprijs.  

4.2  

Inzendingen met onvolledige documenten worden niet in behandeling genomen. De 
inzender is er zelf verantwoordelijk voor dat alle stukken voor de deadline worden 
aangeleverd.  

4.3  

Ingezonden materiaal wordt niet geretourneerd, maar materialen kan tot het eind van 2023 
worden opgehaald. 

5. Slotbepaling  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. Over de 
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  


