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Reglement geschiedenisprijs Historische Vereniging Die Goude 

Historische Vereniging Die Goude stelt een jaarlijkse geschiedenisprijs in 
voor middelbare scholieren. 

Wat is het doel van de prijs? 
De geschiedenis in het algemeen, die van Nederland  en in het bijzonder die van Gouda 
onder de aandacht te brengen van Goudse middelbare scholieren. 
Inzendingen voor de geschiedenisprijs van Die Goude worden allereerst beoordeeld op hun 
kwaliteit, uitgesplitst in de hierna genoemde criteria.  
• Kwaliteit en originaliteit van het gekozen onderwerp
• (Vak-)inhoudelijke opzet van het onderzoek
• Kwaliteit van informatieverwerking /conclusie (inzicht) in relatie tot de onderzoeksvraag
/ vragen
• Verslaglegging en presentatie
• Begeleiding door docent

Jury 
De jury bestaat uit drie personen. Van de jury moeten in ieder geval deel uitmaken een 
historicus en iemand die ervaring heeft in het middelbaar onderwijs.  

Wie kunnen eraan deelnemen?  
Alle middelbare scholieren die leerling zijn van één van de Goudse middelbare scholen 
voor VWO, HAVO en die een werkstuk maken in het kader van hun schoolexamen als 
onderdeel van het eindexamen voor het vak geschiedenis. 

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de jaarvergadering van de Historische Vereniging Die 
Goude in april van het betreffende jaar 

Wat houdt de prijs in? 
Behalve een boek zal de prijs eigentijds van aard zijn. 

Voorwaarden 
De voorwaarden voor het meedoen en het inzenden van het werkstuk gelden vanaf 1 
augustus 2014 en blijven geldig tot Historische Vereniging Die Goude nieuwe voorwaarden 
bekendmaakt. 

Voorwaarden voor meedoen 
1) Alleen eindexamenwerkstukken van leerlingen van havo en vwo komen in 
aanmerking voor de geschiedenisprijs van Die Goude
2) Werkstukken dingen alleen mee als zij zijn afgerond in het schooljaar dat ze worden 
ingezonden
3) Elk werkstuk moet vergezeld gaan van een korte aanbevelingsbrief, waarin de 
begeleidend docent beschrijft waarom zijn leerling de prijs verdient en hoe het 
begeleidingsproces is verlopen. 
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4) De begeleidende docent moet werkzaam zijn aan de school die de inzending doet.
5) Inzenden alleen via het emailadres vermeld op de website van de geschiedenisprijs

Voorwaarden voor inzenden 
1) De inzender / begeleidend docent is er voor verantwoordelijk dat de leerling op de
hoogte is van de inzending.
2) De inzender / begeleidend docent is verantwoordelijk voor de controle van de
werkstukken op eventuele schending van integriteit, waaronder plagiaat.
3) Historische vereniging Die Goude behoudt zich het recht voor om gegevens te verifiëren.
4) De inzender moet elke inzending (werkstuk) voorzien van een aantal verplichte
gegevens en bijlagen: de titel en ondertitel van het werkstuk, de voor- en achternaam van de
auteur(s) en de begeleidende docent(en), het werkstuk in pdf en een aanbevelingsbrief van
de docent.
5) De inzender / begeleidend docent dient bijzondere producten, zoals maquettes of
modellen, op foto of film vast te leggen en als bijlage toe te voegen aan de inzending.
6) Alleen complete inzendingen die voor het verstrijken van de inzendtermijn
binnenkomen, worden in behandeling genomen.
7) Historische vereniging Die Goude is niet aansprakelijk voor storingen in netwerk,
hardware of software die resulteert in onjuiste of onvolledige weergave van de inzending.
8) Historische vereniging Die Goude verstrekt geen contactgegevens van deelnemers aan
derden zonder eerst instemming te hebben verkregen van de betreffende personen.


