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Video-estafette NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs  

 

Voorwaarden voor deelname 

 

Heeft u een mooi initiatief dat u graag met anderen wilt delen? Meld u dan aan voor de video-estafette. 

Inhoud en opzet van de video 

Laat in uw filmpje zien waar andere professionals door geïnspireerd raken of wat van kunnen leren. De 

video is gericht op verbinding: wie bent u, waar houdt u zich mee bezig en met welke partners? U kunt 

ook op zoek zijn naar samenwerking. 

Tips 

We vragen u het filmpje op een vlogachtige manier in te steken, het liefst met kinderen of jongeren in 

beeld of in een inspirerende setting. Het filmpje mag tussen de 2 en 3 minuten duren. Graag in de 

liggende stand filmen. 

Geeft u het stokje ook weer door? Rol een A4-papiertje op en gebruik de 

korte kant van het A4’tje als stokje. U kunt het stokje doorgeven aan 

iemand die u kent of u kunt het stokje doorgeven met de tekst “En ik 

geef het stokje graag door” en u laten verrassen.  

Let op: u heeft schriftelijke toestemming nodig van personen die u in 

beeld brengt. Indien kinderen jonger dan 18 jaar in beeld komen, heeft u 

schriftelijke toestemming van de ouders nodig. Wanneer het NRO het 

filmpje ontvangt, gaan wij er vanuit dat u schriftelijke toestemming heeft 

voor het filmen van de in beeld gebrachte personen. 

Inzenden van uw filmpje 

Stuur uw idee in via het webformulier of mail naar info@nro.nl. We laten 

u dan zo spoedig mogelijk weten of we het filmpje kunnen plaatsen.  

Vervolgens kunt u het filmpje versturen via WeTransfer naar info@nro.nl  

Wilt u achterliggende documenten toevoegen? Dit kan in .pfd formaat (maximaal 1 pdf). 

Verdere verspreiding 

Het doel van de video-estafette is om samenwerking te stimuleren. Het NRO wil zoveel mogelijk 

geïnteresseerden bereiken met de video-estafette. Wij zullen uw filmpje dan ook delen, bijvoorbeeld via 

sociale media.  

Contact 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Renée Middelburg en Dorien Aartsma, via info@nro.nl. 
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