Bart Zeegers wint aanmoedigingsprijs voor de HBO Afstudeerscriptie Waddenacademieprijs 2010
voor onderzoek naar de technische en nautische ontwikkeling van de Waddendobber
Tijdens het vijfde symposium van de Waddenacademie op 8 december 2010 ontving Bart Zeegers uit
handen van juryvoorzitter ir. Rindert Dankert de aanmoedigingsprijs voor de HBO Afstudeerscriptie
Waddenacademieprijs 2010. De aanmoedigingsprijs, ten bedrage van 500 euro, werd hem toegekend
voor zijn scriptie die zich richt op onderzoek naar de technische en nautische ontwikkeling van de
Waddendobber, een nieuw concept voor een klein verblijf op de Waddenzee in de vorm van een
dobber.
Voor de beoordeling van de inzendingen voor de HBO Afstudeerscriptieprijs 2010 heeft de
Waddenacademie een jury ingesteld, bestaande uit vijf leden van de door de Waddenacademie
ingestelde sociaaleconomische denktank:
Menno Groeneveld, manager energietransitie Gasunie en trekker duurzaamheidscentrum Afsluitdijk;
Nynke-Rixt Jukema, architect;
Frans Keurentjes, landbouwer, statenlid en commissaris Friesland Campina;
Martinus Kosters, oud-lid College van Bestuur Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
Breda;
Rindert Dankert, plantkundige en bestuurder, voorzitter van de sociaaleconomische denktank trad
op als voorzitter van de jury.
Voor de HBO Afstudeerscriptieprijs 2010 hadden drie kandidaten zich genomineerd. De jury vond dit
een teleurstellend aantal. Wellicht is één van de redenen dat bekendmaking van de prijs door de
lectoren van de noordelijke HBO instellingen, die zich met het waddengebied bezighouden, onder
studenten te weinig bekend is gemaakt of dat de website van de Waddenacademie te weinig door
HBO studenten wordt gelezen. Wellicht ook zijn er maar weinig HBO-studenten die thema’s in het
waddengebied als onderwerp voor hun afstudeerscriptie hebben, hoewel de jury zich dit niet (direct)
kan voorstellen. Hoe het ook zij, het is duidelijk dat bij een volgende uitreiking van deze prijs het
aantal inzendingen aanzienlijk groter moet zijn dan dit jaar het geval was.
Er waren dus maar drie scripties om tussen te kiezen, en een van die scripties moest helaas als nietontvankelijk worden beoordeeld, aangezien het volledig op de Noordzee was gericht.
Dit betekende dat er nog twee scripties over waren om tussen te kiezen, waarbij de jury de volgende
algemene criteria hanteerde:
-

Originaliteit ;

-

Relevantie voor het beroepsveld;

-

Uitwerking;

-

Conclusies;

-

Leesbaarheid.

Elk jurylid beoordeelde op grond van deze criteria de twee scripties en stuurde zijn oordeel naar de
secretaris van de jury, zonder daarbij het oordeel van zijn collega-juryleden te kennen.
Ondanks dat er maar twee inzendingen waren heeft de jury er bewust voor gekozen om de lat niet
lager te leggen. Ook gelet op het geldbedrag dat ermee gemoeid is vindt de jury dat de winnende
scriptie op alle gehanteerde criteria (originaliteit; relevantie; uitwerking; conclusies; leesbaarheid)
tenminste het oordeel ‘goed’ scoort. Beide scripties waren goed, maar helaas niet in staat om over
deze lat heen te springen. De jury heeft daarom moeten besluiten, hoe spijtig ze dat ook vindt, om
de HBO Afstudeerscriptie 2010 niet toe te kennen.
Wel is een van de twee scripties van zodanig reikwijdte dat besloten is om éénmalig een
aanmoedigingsprijs van 500 Euro uit te reiken. De scriptie, die is geschreven voor de
bacheloropleiding civiele techniek aan de Hanzehogeschool, gaat over de technische en nautische
ontwikkeling van de Waddendobber, een nieuw concept voor een klein verblijf op de Waddenzee in
de vorm van een dobber. De Waddendobber moet een plek worden waarin bezoekers het wad en de
Waddenzee op een unieke wijze kunnen beleven. De jury vond vooral de technische uitwerking zeer
goed weergegeven, zonder zich uit te spreken over de maatschappelijke haalbaarheid de dobber in
de Waddenzee.
De scriptie is het derde deelrapport van het onderzoek naar de ontwikkeling van de Waddendobber
en is een aanvulling op twee eerder verschenen deelrapporten die respectievelijk gingen over de
marketing en het interieur van de Waddendobber.

