Hoe doe je mee?
Je meldt jouw team aan via deze link.
Jullie bijdrage aan de challenge is:


een pitch op film



een korte notitie

De film


Heeft een titel



Is niet langer dan 2 minuten



Wordt in mpeg gestuurd via Wetransfer aan info@mbo-challenge.nl



Wordt op het Youtube kanaal van Mbo-Challenge geplaatst



Zorg ervoor dat het geluid goed verstaanbaar is



Houd rekening met licht (film niet tegen de zon in)



Wees creatief!

Beoordelingscriteria film


Het is duidelijk dat jullie als een team aan de uitdaging hebben gewerkt.



Het is duidelijk welk probleem rondom het verspillen van voedsel is aangepakt.



Het is duidelijk wie jullie helpen om minder voedsel te verspillen (noem het lokale bedrijf of de
lokale organisatie).



Het is duidelijk wat jullie oplossing is. Laat duidelijk zien dat deze oplossing helpt om minder
voedsel te verspillen.



Het is duidelijk dat de oplossing ook financieel gunstig is voor het bedrijf, de organisatie of de
maatschappij.



Laat in de film ook zien wat jullie belangrijkste leerpunt is geweest. Dat kunnen leerpunten zijn op
het gebied van voedselverspilling, maar ook over voedselproductie en -consumptie in jouw
omgeving. Het kunnen ook leerpunten zijn op jullie samenwerking als team of de manier waarop
je tot een oplossing bent gekomen voor een lastig probleem als voedselverspilling.



Het is duidelijk wat er nog moet gebeuren om het idee te laten uitvoeren? Wat gaat er met je
idee gebeuren?



Waar ben je trots op? / Wij verdienen de eerste prijs omdat…

De notitie


Noem de namen van studenten in je team, de school waarop je zit, de opleiding die jullie volgen,
jullie contact gegevens (email/telnr)



Titel van jullie challenge



In de notitie kun je dingen noemen die niet in de korte film passen. Gebruik maximaal 800
woorden, Arial 10, Word bestand e-mailen naar info@mbo-challenge.nl

Beoordelingscriteria Notitie


Noem zaken over het probleem, de uitdaging, en de oplossing, die jullie graag nog willen
vertellen, maar wat niet past binnen de 2 minuten van de film.



Wat zijn de belangrijkste aannames die jullie gemaakt hebben? Hoe zijn die aannames
gecheckt? Hebben jullie je oplossing nog aangepast na het checken van de aannames?



Geef, indien nodig, extra toelichting op de businesscase van jullie oplossing. Laat meer in detail
zien dat jullie oplossing zowel helpt om verspilling van voedsel tegen te gaan, en ook financieel
gunstig is.



Reflecteer op jullie leerproces.
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Kijk voor meer informatie op www.mbo-challenge.nl

geweldig

