
Tips voor het inkorten van je verslag 
Wij ontvingen verschillende vragen over de eis van maximaal 20 pagina’s. Ondanks dat dit je 
dwingt om tot de kern van je verhaal te komen, kan het lastig zijn om dit toe te passen. Het 
liefst zou je natuurlijk alle details en al je harde werk willen delen! 
 
Daarom hier een paar dingen waar je op kan letten bij het inkorten van je verslag: 
 

• Je bijlage hoeft in dit project (de inzending naar NL) nog niet mee te tellen voor je 
aantal pagina’s. Mocht je winnen en naar Stockholm gaan: Dan moeten we de eerste 
(NL) versie inleveren én de tweede (ENG) versie bij de internationale jury. In de 
Engelse versie mag je dan verwijzen naar je Nederlandse bijlage. In de Engelse zit dan 
niet die grote bijlage. 
 

• De jury die je verslag leest heeft over het algemeen specifieke kennis van het 
onderwerp. Dingen zoals ‘klimaatverandering’ hoef je niet apart uit te leggen. Ook 
sommige andere termen hoef je niet uit te leggen. Het is lastig om van te voren aan 
te geven welke termen precies wel en welke termen je precies niet hoeft uit te 
leggen. Hier doen we een beroep op je eigen inschattingsvermogen.  
 

• Je hoeft niet elk hoofdstuk op een volgende pagina te doen. Bijvoorbeeld: Je 
samenvatting en dankbetuiging mag op één bladzijde. Of; hoofdstuk 2 mag direct 
volgen op hoofdstuk 1. Het is wel handig om duidelijk koppen te gebruiken. Maar je 
hoeft geen pagina over te slaan.  
 

• Het is een werkstukken wedstrijd, dus het gaat echt over je werkstuk. Toch wil ik je er 
op attenderen dat je ook nog het één en ander kan toelichten tijdens je 
presentatie/pitch. 
 

• Je bibliografie/literatuurlijst hoeft niet te voldoen aan lettertype/afstand eisen. Je 
kan je literatuurlijst misschien inkorten door met twee kolommen per pagina te 
werken of een ander format te gebruiken voor de verwijzingen.  
 

• Soms zegt een foto of diagram meer dan woorden. Misschien heb je stukken in je 
verslag die (makkelijk) om te zetten zijn naar een plaatje of diagram die minder 
ruimte in beslag neemt en het concept minstens zo duidelijk uitlegt.  
 

• Het belangrijkst in je verslag is het volgende: procedure, resultaten en de relevantie. 
Natuurlijk is het handig als je uitlegt hoe je tot je idee voor dit onderwerp gekomen 
bent. Maar wellicht hoeft dit niet zo gedetailleerd als in je originele verslag.  
 

• Op de algemene website van de Stockholm Junior Water Prize kan je verslagen van 
voorgaande jaren vinden. Hier vind je een verwijzing naar de website. Hier vind je 
een verwijzing naar de Nederlandse inzending van vorig jaar.  

 
 
Ik hoop dat deze tips je helpen! Kom je er nog niet uit? Neem dan gerust contact met ons 
op! 

https://siwi.org/stockholm-junior-water-prize/sjwp-projects?iproject=stockholm-junior-water-prize
https://siwi.org/stockholm-junior-water-prize/alumni-project/the-green-gold-vs-salt-taking-the-first-step-to-sustainable-desalination-by-using-halophilic-algae

