
 

Handleiding jureren 
 
Beste jury voorzitter, 
 
Met deze korte handleiding willen wij je op weg helpen met het jureren van de maandelijkse 
competitie.  
 
Voorbereiding – week vooraf aan competitie 

• Voor een overzicht van de jury van de maand zie op de website Leden > Competitie. 

• Neem contact op met de leden, dit kan bijvoorbeeld via een app groep oid. Voor de 
contactgegevens van de leden zie Leden > Overzicht Leden. 

 
Eerste beoordeling – na sluiting upload competitie 

• Spreek met de juryleden af om na te gaan of er foto’s zijn die buiten de competitie vallen. 
Maak hierbij gebruik van de criteria die door de werkgroep in de beschrijving van het thema 
zijn opgesteld.  
Alle leden hebben ingestemd met het afkaderen van de competitie, dus je mag streng zijn! 

• Als een foto buiten de competitie valt, dan wordt dit doorgegeven aan het bestuur. Dit kan 
via bestuur@fotoclubdiafragma.nl. 

• Alle juryleden vullen afzonderlijk de online beoordeling in vooraf aan de jury bijeenkomst. De 
link wordt per mail of app aan de jury voorzitter gestuurd, deze moet worden verspreid 
onder de jury leden. 

 

 
 
Jury bijeenkomst – vooraf aan de competitie avond 

• Spreek met de juryleden af, dit kan live of via Zoom.  

• Voor Zoom: neem contact op met Ruud de Vreugd voor de accountgegevens. 

• Tijdens de bespreking worden alle foto’s doorgesproken aan de hand van de resultaten van 
de online beoordeling. De beoordeling kan worden bekeken via https://my.survio.com 
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• Log in met jury@fotoclubdiafragma.nl en wachtwoord: Diafragma2021 

• Klik bij de tegel met de competitie van de huidige maand op het plaatje met de grafieken, 
hierdoor kom je gelijk in de resultaten van de online beoordeling. 

 

 
• Gebruik de gezamenlijke resultaten voor het beoordelen van de foto’s 

• Zet nieuw commentaar uit de bespreking als voetnoot bij het reeds gegeven commentaar.  
 

 
 

• Maak een gezamenlijke top 5 en stuur deze door naar competitie@fotoclubdiafragma.nl. 

• Zodra de top 5 binnen is zal er een PDF gemaakt worden van de uitslagen en worden 
teruggestuurd naar het mailadres waarmee de top 5 is verstuurd. Deze kan gebruikt worden 
voor bespreking op de clubavond. 

• De jury bespreekt op de clubavond alle foto’s, beginnende met de top 5 van 5 tot 1. De jury 
mag zelf onderling bepalen wie de foto’s gaat bespreken. 

 
Als er vragen zijn, kunnen deze gesteld worden via competitie@fotoclubdiafragma.nl. 
 
Veel succes! 
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