
FIRST LEGO League 2020/2021 
Alternatieve finales Flevoland en Gooi & Vechtstreek 
 
Graag hadden we ook dit seizoen weer een feestelijke regiofinale georganiseerd. Helaas zijn we 
genoodzaakt om het op een alternatieve wijze te doen. We hebben ervoor gekozen om de beoordeling uit 
te voeren op basis van 2 video’s en 1 document.  
 
Samengevat ontvangen we van elk team de volgende materialen: 

1. Een foto van het team 
2. Een video voor de beoordeling van het project en de core values 
3. Een video voor de beoordeling van het robotontwerp en de uitvoering van de missies 
4. Een document waarmee we kunnen zien hoe de robot is geprogrammeerd 

 
Planning: 

• Deadline bericht wel of geen deelname aan deze alternatieve regiofinale: 14 januari 2021 
• Deadline aanleveren materialen: maandag 22 maart 2021, vóór 12.00 uur. 
• Online prijsuitreiking: zaterdag 27 maart (eind van de dag, tijden volgen binnenkort)  

 
Toelichting materialen en beoordeling 
 
VIDEO 1: Projectvideo 
 
Project: 
Maak een video van minimaal 5 en maximaal 10 minuten waarmee jullie het projectonderzoek 
presenteren. Voorbeelden van onderdelen die je hierin mee kunt nemen: 

• Stel het team kort voor 
• In welk probleem of onderwerp binnen het thema ‘RePlay’ hebben jullie je verdiept? 
• Wat is jullie motivatie om hiervoor te kiezen? 
• Welke uitvinding of oplossing hebben jullie gevonden? 
• Wat betekent jullie oplossing of uitvinding voor de maatschappij? 
• Hoe hebben jullie je onderzoek gedaan? 
• … 

 
Core Values: 
Om de Core Values te beoordelen kijken we in de projectvideo naar de volgende punten: 

• Manier waarop het project gepresenteerd wordt (concept van de video) 
• Hoe het hele team in de video is betrokken (teamwork, rolverdeling, sfeer, …) 
• Hoe de video ook uitleg of een beeld geeft van het proces van het team (hoe is er gewerkt) 

 
VIDEO 2: Robot en missievideo 
 
Robotontwerp: 
Om het robotontwerp te beoordelen kijken we in de robotprestatie video naar: 

• de robot en robot toebehoren 
• of de robot en toebehoren past binnen het thuisgebied 
• hoe de robot zich over de tafel beweegt 

 
Robotprestatie: 
Maak een video van max 5 minuten waarin je de robot laat zien met alle onderdelen die je erbij bedacht 
hebt. Laat de robot in het filmpje ook in 2,5 minuten zo veel mogelijk missies uitvoeren. Let op:  

• Omdat deze video aan de richtlijnen van de BeNeLux finale moet voldoen, is het belangrijk om de 
voorwaarden hiervoor te gebruiken zoals ze staan in het document ‘RePlay Remote 



robotwedstrijd video instructie’. In het document staan de verplichte onderdelen duidelijk 
beschreven. Zorg dat je video de onderdelen ‘voor de wedstrijd’, ‘tijdens de wedstrijd’ en ‘na de 
wedstrijd’ bevat zoals beschreven. 

• Deze video moet in 1 opname gedaan worden. Monteren van scenes is verboden.  
• De video moet ook het geluid van de opname laten horen. (robot, aanwijzingen team, 

aanmoedigingen, …) 
 
BESTAND: de programmering 
 
Aanvullend op de beoordeling van het robotontwerp in video 2 ontvangen we graag een powerpoint, 
word-document of pdf met afbeeldingen van de automatisering. Zo kunnen we kijken hoe jullie de robot 
geprogrammeerd hebben. 
 
 
Aanleveren: 
 
Lever alle materialen vóór maandag 22 maart 12.00 uur aan.  Zorg ervoor dat de bestanden los van elkaar 
te bekijken zijn. Zo kunnen we de verschillende onderdelen makkelijk klaarzetten voor de verschillende 
juryleden. Belangrijk bij het aanleveren: 

• AVG: De aangeleverde bestanden gebruiken wij enkel voor de beoordeling intern op 27 maart. 
Bestanden worden ter plekke bekeken en ook niet voor- of achteraf verspreid onder juryleden. 
Alleen de teamfoto zouden we willen gebruiken voor een publicatie over de prijsuitreiking op 
onze website.  

• Verstuur je materialen aan info@beleefjeberoep.nl, of op usb stick per post. Neem voor 
adresgegevens contact op. Verstuur geen grote videobestanden per mail, maar gebruik in dat 
geval www.wetransfer.com of youtube linkjes. 

• Vermeld bij het bericht in ieder geval ook duidelijk: 
o Teamnaam 
o Teamnummer 
o School/organisatienaam 
o Plaats 
o Naam teamcoach 
o Namen teamleden 
o Akkoord ‘ja of nee’ met eventuele publicatie foto  

 
Prijsuitreiking 
Op 27 maart 2021 beoordelen we alle inzendingen en maken we bekend welke teams in de prijzen zijn 
gevallen. De bekendmaking zal aan het eind van de dag zijn. Het tijdstip wordt binnenkort bekend 
gemaakt.  


