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1. Algemeen
WorldSkills Netherlands organiseert vakwedstrijden, waaronder Skills Talents, de vakwedstrijden voor
het vmbo. Om de wedstrijden goed te laten verlopen, zijn er wedstrijdregels opgesteld. Deze
wedstrijdregels gelden voor alle vakwedstrijden die onder de noemer Skills Talents worden
georganiseerd. Indien van het wedstrijdreglement afgeweken wenst te worden, dient dit te allen tijde
te worden besproken met WorldSkills Netherlands.

WorldSkills Netherlands organiseert en coördineert de wedstrijden van Skills Talents en bepaalt hierin
de te organiseren wedstrijdrichtingen in overleg met het onderwijsveld en betrokken stakeholders.

2. Begrippenlijst
Skills Talents zijn dé teamvakwedstrijden in vakmanschap voor het vmbo en bestaan uit voorrondes
op school, provinciale kampioenschappen en een nationale finale.
WorldSkills Netherlands is de stichting die de organisatie en coördinatie van Skills Talents verzorgt.
Een wedstrijddeelnemer is diegene die door een docent van een vmbo-school is ingeschreven om
deel te nemen aan Skills Talents. Een wedstrijddeelnemer vormt samen met nog twee andere
leerlingen een vakteam.
Een vakteam is een team van drie leerlingen in dezelfde wedstrijdrichting die deelnemen aan Skills
Talents.
Voorrondes zijn de selectiemomenten op een school om de eigen leerlingen te selecteren die gaan
deelnemen aan de provinciale kampioenschappen.
Provinciale kampioenschappen zijn de wedstrijden die in de verschillende provincies worden
georganiseerd in verschillende wedstrijdrichtingen en waarvan de winnaars doorgaan naar de finale.
Hier wordt het uiteindelijke provincieteam in tien vakrichtingen geselecteerd.
Een wedstrijddeelnemer aan een provinciaal kampioenschap is de leerling uit het derde of vierde
jaar van het vmbo die door een docent van een vmbo-school is aangemeld om deel te nemen aan
Skills Talents.
De jury van de provinciale kampioenschappen zijn door de uitvoerende mbo-instelling of een door
WorldSkills Netherlands aangewezen particuliere instelling aangestelde personen die de
wedstrijddeelnemers beoordelen. De jury bestaat uit tenminste twee leden per wedstrijdrichting.
Een provincieteam bestaat uit de beste vakteams uit een provincie. Een volwaardig provincieteam
bestaat uit minimaal zeven en maximaal tien vakteams komend uit zes respectievelijk tien
verschillende wedstrijdrichtingen.
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De teambuilding is een bijeenkomst waarvoor de wedstrijddeelnemers van het provincieteam
worden uitgenodigd om elkaar beter te leren kennen en wordt georganiseerd door een mbo-instelling
uit de provincie. De teambuilding is een verplicht onderdeel van Skills Talents.
De nationale finale is het hoogste podium waarbij de winnaars van de provinciale
kampioenschappen uitmaken wie de beste worden van Nederland.
Een wedstrijddeelnemer aan de finale is de vmbo-leerling (met zijn/haar teamleden) die winnaar is
geworden van de provinciale kampioenschappen in zijn of haar provincie.
Een jurylid van de nationale finale is een door WorldSkills Netherlands aangesteld onpartijdig,
vakkundig persoon die de wedstrijddeelnemers beoordeelt.
Een labmaster is degene die benoemd is door WorldSkills Netherlands om voor een bepaalde
wedstrijdrichting tijdens de finale de wedstrijdvloer van Skills Talents in te richten en deze samen met
de juryleden en WorldSkills Netherlands beheert.
Wedstrijdopdrachten zijn de opdrachten ontwikkeld in opdracht van WorldSkills Netherlands
afgestemd op de eindtermen van het vmbo.
Wedstrijdopdrachtontwikkelaar is degene die aangewezen is om de wedstrijdopdrachten in een
bepaalde richting te ontwikkelen aan de hand van het Skills Talents format en eindtermen van het
vmbo.
Competitie Registratie Systeem (CRS) is het online programma waarin de wedstrijdopdrachten
worden ontwikkeld en beoordeeld en waarin de deelnemers geregistreerd worden.
Een mbo-coach is een leerling van een mbo-instelling die een provincieteam begeleidt tijdens de
nationale finale.

3. Wedstrijden van Skills Talents
Skills Talents wordt in tien wedstrijdrichtingen georganiseerd in de breedte van het vmbo en passend
op de vmbo-profielen. Actuele informatie over de wedstrijdrichtingen staat op www.skillstalents.nl.

Een wedstrijd is een volwaardig onderdeel van Skills Talents indien er uit minimaal zes provincies
deelnemende vmbo-scholen zijn en in minimaal twee provincies provinciale kampioenschappen
worden georganiseerd. Indien bij sluiting van de inschrijving minder provincies meedoen aan een
richting kan de desbetreffende wedstrijd worden geannuleerd. WorldSkills Netherlands kan te allen
tijde bepalen om een wedstrijd geen doorgang te laten vinden of een nieuwe wedstrijd toe te voegen.
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4. WorldSkills Netherlands
WorldSkills Netherlands is initiatiefnemer en eigenaar van de wedstrijden van Skills Talents.

•

WorldSkills Netherlands beheert en ontwikkelt het format van Skills Talents.

•

WorldSkills Netherlands is organisator van de nationale finale van Skills Talents, coördineert
de provinciale kampioenschappen en ondersteunt de voorrondes.

•

WorldSkills Netherlands behoudt zich het recht voor om zonder voorgaande opgave
wijzigingen door te voeren in het wedstrijdreglement. Wijzigingen worden naar de betrokken
partijen gecommuniceerd.

•

In gevallen die niet zijn omschreven in het wedstrijdreglement neemt WorldSkills Netherlands
de beslissing.

•

De voorrondes worden georganiseerd door de deelnemende vmbo-scholen zelf.

•

De provinciale kampioenschappen worden georganiseerd door diverse (v)mbo-instellingen.
Per provincie kunnen er meerdere partijen verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de
provinciale kampioenschappen.

•

WorldSkills Netherlands bepaalt welke mbo-instellingen de provinciale kampioenschappen
gaan organiseren.

•

Indien meerdere mbo-instellingen in een provincie betrokken willen zijn bij de organisatie van
de provinciale kampioenschappen, wordt gezamenlijk bekeken hoe dit wordt ingevuld. Dit kan
ofwel door het verdelen van de provinciale kampioenschappen, of door het opstellen van een
bidbook.

•

WorldSkills Netherlands zorgt tijdens de provinciale kampioenschappen voor advies en
ondersteuning bij de organisatie. Tevens begeleidt WorldSkills Netherlands het
beoordelingssysteem en instrueert de jury van een provinciaal kampioenschap.

•

WorldSkills Netherlands zorgt tijdens de finale voor vervoer en evt. overnachting voor de
wedstrijddeelnemers aan de finale. Tevens is WorldSkills Netherlands verantwoordelijk voor
de wedstrijdvloer, lunch, beoordelingssysteem, juryleden, begeleiding, prijsuitreiking en voor
het creëren van een veilige werkomgeving tijdens de finale.

•

WorldSkills Netherlands heeft te allen tijde het recht de eindbeslissing te nemen bij
onduidelijkheden of twijfelgevallen voor, tijdens en na afloop van de vakwedstrijden.

•

WorldSkills Netherlands behoudt zich het recht voor om de organisatie van de nationale finale
in 2019 stop te zetten indien de financiële ondersteuning van het ministerie van OCW en EZ
en sponsoren wordt teruggetrokken of wordt aangepast, of als blijkt dat de organisatie van de
finale niet mogelijk is door overmacht situaties.
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5. Inschrijven en afmelden
Deelname aan Skills Talents is vrijwillig en gratis. Inschrijven geschiedt via de website van Skills
Talents en vindt plaats in het Competitie Registratie Systeem (CRS). Bij inschrijving gaat de school
akkoord met dit wedstrijdreglement.

Aanmelden voor deelname kan tot 15 november 2018. Tot 1 december 2018 heeft de school de
gelegenheid om de gegevens van de deelnemers in te vullen in het CRS. Wijzigingen kunnen
doorgegeven worden tot 1 januari 2019.

5.1. Algemene voorwaarden
Bij het inschrijven voor Skills Talents gaat de school akkoord met de algemene voorwaarden voor
deelname aan de teamvakwedstrijden voor het vmbo, zoals hieronder staan beschreven.

•

Deelname aan het provinciaal kampioenschap met de vakteams in de, bij inschrijving
aangegeven, wedstrijdrichtingen.

•

Indien er geen uitdager is tijdens het provinciaal kampioenschap, is het betreffende vakteam
direct geplaatst voor de finale. Als voorbereiding op de finale kan het team de opdracht
ontvangen van het provinciale kampioenschap om hiermee op school te oefenen.

•

Deelname aan de finale van Skills Talents bij winst in het provinciaal kampioenschap of door
directe plaatsing.

•

Deelname aan de georganiseerde provinciale teambuilding bij winst in het provinciaal
kampioenschap of door directe plaatsing.

•

Deelnemende leerlingen zitten in het derde of vierde leerjaar van hun opleiding (laatstejaars).

•

Alle laatstejaars vmbo-leerlingen kunnen meedoen aan een voorronde van Skills Talents.
Echter, een school kan per richting maximaal met 1 vakteam meedoen aan het provinciaal
kampioenschap van Skills Talents. Derhalve doen er maximaal 10 vakteams in 10
verschillende richtingen per school mee aan het provinciaal kampioenschap.

•

Een vakteam bestaat uit drie laatstejaars vmbo-leerlingen.

•

Indien een lid van het vakteam tijdens het provinciaal kampioenschap of de finale wegens
omstandigheden verhinderd is of uitvalt, dient de school voor een vervangende leerling te
zorgen.

•

De ingeschreven school verzekert zijn eigen leerlingen voor deelname aan Skills Talents.
Deelname aan Skills Talents is voor risico van de deelnemende school.

•

Voor deelname aan de finale wordt mogelijk een vergoeding per wedstrijddeelnemer
gevraagd voor busvervoer, certificaten, T-shirt e.d.
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5.2. Afmelden
Afmelden voor deelname kan tot 1 januari 2019. Indien een deelnemer door onvoorziene
omstandigheden niet kan deelnemen, zoekt de vmbo-school een vervanger. Indien een aangemeld
team zich afmeldt later dan 1 januari van de editie waaraan ze meedoet of niet komt opdagen en
geen vervangend team kan organiseren, wordt er € 300,- aan gemaakte kosten bij de aangemelde
vmbo-school in rekening gebracht. Overmacht situaties uitgezonderd.

6. Deelnemer
Een deelnemer is diegene die door een docent van een vmbo-school is ingeschreven om deel te
nemen aan Skills Talents.

6.1. Voor de vakwedstrijden:
•

De deelnemer doet mee aan de wedstrijd waarin hij/zij ook het profiel of keuzevak volgt.

•

Indien de deelnemer wil meedoen aan een wedstrijd anders dan zijn/haar profiel dient de
begeleidende docent dispensatie aan te vragen.

•

De deelnemer volgt een opleiding op het vmbo en is maximaal 16 jaar oud tijdens de
nationale finale van Skills Talents. Dispensatie m.b.t. leeftijd kan schriftelijk worden
aangevraagd bij WorldSkills Netherlands.

•

Tot uiterlijk vier weken voordat de provinciale kampioenschappen plaatsvinden werven
WorldSkills Netherlands en de (v)mbo-scholen de deelnemers, zodat er voldoende ruimte en
tijd is om de provinciale kampioenschappen optimaal te organiseren.

•

De deelnemer in de finale heeft het provinciaal kampioenschap in zijn provincie gewonnen of
is direct geplaatst (indien geen tegenstander tijdens het provinciaal kampioenschap).

•

De deelnemer vormt samen met twee andere leerlingen een vakteam. Als team van drie doen
de deelnemers tijdens de provinciale kampioenschappen mee in dezelfde wedstrijdrichting.

•

Een vakteam met meer of minder deelnemers dan drie wordt uitgesloten van deelname aan
Skills Talents.

•

Deelname aan de teambuilding is voor de finalisten verplicht.

•

De NAW-gegevens en e-mailadressen van de wedstrijddeelnemers die gaan deelnemen aan
de provinciale kampioenschappen dienen direct na de voorrondes te worden doorgegeven
aan WorldSkills Netherlands via het CRS.

•

Zonder schriftelijke toestemming van WorldSkills Netherlands mogen er geen andere
leerlingen naar de nationale finale worden gestuurd dan de leerlingen die zich tijdens de
provinciale kampioenschappen hebben geplaatst.
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•

De deelnemers gaan akkoord met het vrijgeven van naam, leeftijd, school, opleidingsrichting
en foto’s gemaakt tijdens Skills Talents activiteiten voor publicitaire- en wedstrijd technische
doeleinden, strikt gerelateerd aan de promotie van Skills Talents. Persoonlijke gegevens
worden niet aan derden verstrekt.

6.2. Tijdens de vakwedstrijden:
•

De deelnemer dient zelf te zorgen voor zijn/haar beroepskleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers
indien dit voor de wedstrijd van toepassing is.

•

Het dragen van vereiste veiligheidsmiddelen en -kleding en schoeisel is bij sommige
beroepen te allen tijde verplicht. Bij het niet of niet correct dragen kan diskwalificatie volgen.

•

De deelnemer is verplicht voor, tijdens en na de wedstrijden de huidige ARBO- en Milieuwet
in acht te nemen. Het niet naleven van deze wetten kan uitsluiting van verdere deelname tot
gevolg hebben.

•

De deelnemer werkt volgens de voorschriften van veiligheid en hygiëne die gelden binnen het
betreffende vakgebied.

•

De deelnemer neemt alleen materialen en gereedschappen mee die vooraf gecommuniceerd
zijn door WorldSkills Netherlands.

•

De deelnemer is verantwoordelijk voor de eigen materialen, gereedschappen en
eigendommen.

•

De deelnemer neemt tijdens de wedstrijd contact op met de organisator/labmaster indien er
iets ontbreekt in zijn/haar werkruimte.

•

De wedstrijddeelnemer mag zonder toezicht van de labmaster of een jurylid geen elektriciteit
testen.

•

Het is niet toegestaan dat de wedstrijddeelnemer met andere dan zijn team, mbo-coaches en
de jury overleg pleegt over de wedstrijdopdrachten. Overleg over de opdrachten met
docenten, begeleiders en/of ouders is derhalve niet toegestaan.

•

Het is niet toegestaan dat de wedstrijddeelnemer vooraf gemaakte of verkregen materiaal
gebruikt bij het maken van de wedstrijdopdrachten.

•

Het gebruik van mobiele telefoons tijdens het maken van de wedstrijdopdracht is niet
toegestaan, behalve als dat duidelijk staat omschreven in de opdracht..

•

Het is niet toegestaan dat de deelnemer wordt geholpen door (begeleidende) docenten bij het
maken van de wedstrijdopdrachten.

•

Het is niet toegestaan dat de deelnemer de wedstrijdopdrachten overdraagt aan andere
wedstrijddeelnemers.
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•

Het is niet toegestaan dat de deelnemer de wedstrijdruimte verlaat zonder geldige reden en
zonder toestemming van de jury.

•

De deelnemer conformeert zich bij deelname aan het wedstrijdreglement.

•

Bij het niet naleven van de wedstrijdregels kan de wedstrijddeelnemer worden bestraft met
puntaftrek of diskwalificatie.

•

WorldSkills Netherlands verzorgt tijdens de nationale finale hospitality voor de
wedstrijddeelnemers en begeleidende docenten.

•

Voor elke deelnemer aan de finale wordt door WorldSkills Netherlands gezorgd voor een Tshirt van het betreffende provincieteam. De finalist dient dit T-shirt te dragen. Uitzondering
zijn de beroepen waar specifieke (beschermende) beroepskleding vereist is.

6.3. Na de vakwedstrijden:
•

Na afloop van de wedstrijden zullen de nummers 1, 2 en 3 bekend worden gemaakt.

•

Alle deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname.

•

De deelnemer ontvangt na deelname aan een provinciaal kampioenschap en/of nationale
finale zijn beoordelingsformulier via email.

6.4. Reservedeelnemer provinciaal kampioenschap en finale:
•

Een vakteam mag een reservedeelnemer inzetten indien een wedstrijddeelnemer definitief
uitvalt.

•

Een reservedeelnemer mag alleen meewerken aan de wedstrijdopdracht als er een
deelnemer is uitgevallen en de jury toestemming heeft gegeven de reservedeelnemer in te
zetten. Indien de reservedeelnemer toch meewerkt, kan dit worden bestraft met puntaftrek of
diskwalificatie.

•

Een reservedeelnemer wordt beschouwd als toeschouwer zolang er geen wedstrijddeelnemer
uitvalt.

•

Zolang er geen deelnemer uitvalt, mag een reservedeelnemer de wedstrijdruimte niet in.

•

WorldSkills Netherlands verzorgt geen hospitality en accreditatie voor reservedeelnemers.

7. Jury
Skills Talents heeft bij elke wedstrijd minimaal twee juryleden. Het aantal juryleden per wedstrijd is
afhankelijk van het aantal deelnemers en deelopdrachten. Een jurylid is een deskundig persoon met
ervaring of opleiding in een beroepsrichting in de wedstrijd waarin hij/zij wordt aangewezen als jurylid.
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De beoordeling van de juryleden wordt bewaakt door WorldSkills Netherlands. Bij discussie over
beoordeling en/of onduidelijkheid over de wedstrijdopdracht neemt WorldSkills Netherlands een voor
alle partijen bindende beslissing. WorldSkills Netherlands heeft tevens een adviescommissie.
Calamiteiten en/of twijfelgevallen worden voorgelegd aan de adviescommissie. De adviescommissie
bekijkt wat voor maatregelen nodig zijn. Indien er puntenaftrek of diskwalificatie wordt overwogen,
heeft de adviescommissie de eindbeslissing. De uitslag van de jury is bindend. Er is geen beroep
mogelijk. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

7.1. Kwalificaties en ervaring jury
•

Een jurylid is een vmbo- of mbo-docent en/of een vakkundig persoon uit het bedrijfsleven.

•

Een jurylid heeft praktische ervaring in het beroep en affiniteit en/of kennis van het vmbo.

•

Een jurylid is integer en representatief voor de wedstrijdrichting.

7.2. Taken en verantwoordelijkheden jury
Een jurylid
•

beoordeelt elk team op algemene en vaktechnische vaardigheden.

•

ziet toe op de tijdsplanning van de wedstrijddeelnemers;

•

conformeert zich aan het wedstrijdreglement, format en wedstrijdopdrachten van de wedstrijd;

•

bewaakt of het wedstrijdreglement wordt gehanteerd;

•

ziet erop toe dat er tijdens de wedstrijden geen communicatie is tussen wedstrijddeelnemers
en onbevoegden/derden;

•

mag niet de beoordeling van leerlingen van de school waar hij/zij op werkt op zich nemen;

•

werkt eerlijk en objectief en werkt samen met andere betrokkenen om tot een eerlijke
competitie te komen;

•

zorgt ervoor dat deelnemers zich bewust zijn van de veiligheid, gezondheid en
milieuregelgeving en ziet er op toe dat dit wordt nagestreefd;

•

mag de wedstrijdopdrachten niet wijzigen. Indien zij vragen hebben over de opdrachten,
dienen zij zich te wenden tot de organisatie of labmaster;

•

voert de beoordelingen in het Competitie Registratie Systeem (CRS).

7.3. Jury provinciaal kampioenschap
•

De jury voor de provinciale kampioenschappen wordt aangewezen door de (v)mbo-instelling
die de wedstrijd organiseert.

•

WorldSkills Netherlands levert het CRS aan en biedt begeleiding aan de jury.

•

De jury bepaalt met behulp van het CRS welke leerlingen naar de nationale finale gaan.
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•

Bij twijfelgevallen beslist WorldSkills Netherlands.

7.4. Jury nationale finale
•

De jury voor de nationale finale wordt aangewezen door WorldSkills Netherlands.

•

WorldSkills Netherlands begeleidt de jury en het CRS door het aanstellen van een
wedstrijdleider. De wedstrijdleider is op de hoogte van alle wedstrijdopdrachten en kent de
procedures binnen WorldSkills Netherlands. De juryleden wenden zich bij vragen tot de
wedstrijdleider.

8. Labmaster
Tijdens de nationale finale kent elke wedstrijd een labmaster. De labmaster is een deskundig persoon
in de wedstrijdrichting waarin hij is aangesteld. De labmaster is aangewezen om tijdens de wedstrijd
de wedstrijdvloer van Skills Talents in te richten en deze te beheren. De labmaster is aangewezen
door WorldSkills Netherlands en in de meeste gevallen tevens de wedstrijdopdrachtontwikkelaar.
Tijdens de provinciale kampioenschappen neemt de organiserende partij de rol van labmaster op
zich.

8.1. Taken en verantwoordelijkheden labmaster tijdens finale
De labmaster:
•

is op de hoogte van de inhoud van de wedstrijdopdrachten;

•

heeft het recht, in overleg met WorldSkills Netherlands, de wedstrijdopdrachten aan te
passen. Indien er een wijziging plaatsvindt, moet deze wijziging voor alle deelnemers
toepasbaar zijn. Dit is alleen toegestaan tijdens de nationale finale en indien niet anders
mogelijk;

•

geeft de leerlingen uitleg over de inhoud van de wedstrijdopdrachten en het
wedstrijdreglement;

•

helpt mee met de inrichting van de wedstrijdvloer;

•

draagt mede zorg dat alle wedstrijddeelnemers werken volgens de veiligheidsnormen en
hanteert het veiligheid- en hygiëne reglement;

•

geeft voor aanvang van de finale een briefing aan de wedstrijddeelnemers omtrent de
wedstrijdopdracht, regels en beoordeling en veiligheid;

•

ziet erop toe dat er tijdens de wedstrijden geen communicatie is tussen wedstrijddeelnemers
en onbevoegden;

•

beheert materiaal en gereedschappen in voorraad;

•

constateert calamiteiten en geeft dit door aan WorldSkills Netherlands;
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•

heeft vrije toegang tot de werkruimtes van de wedstrijddeelnemers;

•

treedt bij afwezigheid van de jury op als toezichthouder;

•

is op de hoogte gesteld van het calamiteiten- en ontruimingsplan van de finale locatie.

9. Voorronde
Een voorronde is een wedstrijd op school waarbij alle laatstejaars vmbo-leerlingen een kans krijgen
zich te kwalificeren voor de provinciale kampioenschappen. Een voorronde wordt georganiseerd door
de school die zich heeft ingeschreven voor deelname aan Skills Talents en bepaalt zelf welke
leerlingen meedoen aan de wedstrijd. De school begeleidt de winnende teams per wedstrijdrichting
naar en tijdens de provinciale kampioenschappen.

WorldSkills Netherlands stelt de wedstrijdopdrachten, een beoordelingsformulier, inventarislijst en
overige benodigde informatie beschikbaar voor het organiseren van de voorronde. Tevens adviseert
WorldSkills Netherlands de school hoe de voorronde georganiseerd kan worden met behulp van een
handboek voor deelnemende scholen. Een voorronde-opdracht duurt twee uur. De voorronde
opdrachten zijn beschikbaar vanaf 1 augustus 2018.

10. Provinciaal kampioenschap
De provinciale kampioenschappen worden per provincie georganiseerd in samenwerking met (v)mboinstellingen. Tijdens de provinciale kampioenschappen worden de leerlingen geselecteerd die gaan
deelnemen aan de nationale finale. De opdracht van het provinciaal kampioenschap duurt twee uur.

10.1. Algemeen
•

De provinciale kampioenschappen voldoen aan het wedstrijdreglement van Skills Talents en
de richtlijnen en formats die WorldSkills Netherlands daarvoor heeft vastgesteld.

•

Een vakteam van een vmbo-school strijdt tegen andere vakteams van vmbo-scholen uit de
provincie om een plek in de nationale finale van Skills Talents

•

Per provinciaal kampioenschap doen minimaal twee verschillende scholen (of locaties) mee.

•

De begeleiding van het provinciaal kampioenschap is in handen van de organiserende
(v)mbo-instelling.

•

Het provinciaal kampioenschap vindt plaats op een nader te bepalen locatie in overleg met
WorldSkills Netherlands.

•

De (v)mbo-instelling krijgt ondersteuning van WorldSkills Netherlands bij de organisatie.
WorldSkills Netherlands zorgt voor wedstrijdopdrachten, beoordelingssystematiek, bekers,
certificaten en ondersteunt bij communicatieve activiteiten.
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•

Deelnemende scholen organiseren zelf vervoer naar en van de locatie van de wedstrijd.

•

Per provincie kunnen meerdere (v)mbo-instellingen betrokken zijn bij de organisatie van de
provinciale kampioenschappen.

10.2. Provincieteam
•

De vakteams die de provinciale kampioenschappen hebben gewonnen in een provincie
vormen samen een provincieteam.

•

Een provincieteam krijgt een plek in de nationale finale van Skills Talents en strijdt tegen de
andere provincieteams.

•

Een provincieteam moet aan minimaal zeven wedstrijdrichtingen deelnemen om mee te doen
in de ranking van provincieteams tijdens de nationale finale.

•

Een provincieteam bestaat derhalve uit minimaal 18 en maximaal 30 vmbo-leerlingen.

•

De (v)mbo-instelling organiseert een teambuilding voor het provincieteam.

•

De teambuilding vindt na de provinciale kampioenschappen plaats tot uiterlijk een dag voor
de nationale finale.

•

Elk provincieteam wordt tijdens de wedstrijd begeleid door twee mbo-studenten.

•

Deze mbo-studenten worden aangewezen door de (v)mbo-instelling die betrokken is bij de
provinciale kampioenschappen en zij worden mbo-coaches genoemd.

11. Mbo-coach
Een mbo-coach is een leerling van een mbo-instelling die het provincieteam begeleidt en helpt en
motiveert de vmbo-leerlingen voor en tijdens de wedstrijden. De mbo-coaches kunnen tevens worden
ingezet bij de organisatie van de provinciale kampioenschappen. Een provincieteam mag niet meer
dan twee mbo-coaches meenemen naar de nationale finale. De mbo-coaches worden geselecteerd of
aangewezen door een (v)mbo-instelling of indien niet mogelijk aangewezen door WorldSkills
Netherlands.

11.1. Taken mbo-coach
Een mbo-coach:
•

sluit aan bij het provincieteam tijdens de teambuilding;

•

kan ook tijdens de provinciale kampioenschappen worden ingezet;

•

wordt tijdens de finale begeleid door WorldSkills Netherlands;

•

haalt tijdens de finale badges, lunches en wedstrijdopdrachten e.d. op bij de door de
organisatie aangewezen plek en deelt dit uit aan hun provincieteam;

•
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begeleidt en helpt het provincieteam tijdens de finale van Skills Talents;

•

is aanspreekpunt voor de deelnemers uit het provincieteam bij vragen en opmerkingen;

•

mag deelnemers begeleiden bij de wedstrijden, maar laat de deelnemers zelf inhoudelijk de
wedstrijdopdracht uitvoeren;

•

is aanspreekpunt voor WorldSkills Netherlands tijdens de finale;

•

heeft toegang tot de werkruimtes van de deelnemende leerlingen van zijn provincieteam;

•

is niet verantwoordelijk voor het gedrag van wedstrijddeelnemers, maar mag ze hier wel op
aanspreken.

12. Nationale finale
De nationale finale wordt georganiseerd door WorldSkills Netherlands. Tijdens de finale maken de
deelnemers kans om zowel de beste te worden in hun wedstrijdrichting als te winnen met hun
provincieteam.

12.1. Algemeen
•

De organisatie van de nationale finale valt onder de verantwoordelijkheid van WorldSkills
Netherlands. Iedere editie wordt gezocht naar samenwerking met een mbo-instelling en
regionale partners.

•

WorldSkills Netherlands houdt zich bezig met alle technische, communicatieve en logistieke
zaken voor, tijdens en na afloop van de finale van Skills Talents.

•

De finale wordt op één dag gehouden.

•

De finaleopdracht duurt vijf uur.

•

Tijdens de finale wordt er gewerkt aan een thema en is er samenwerking met andere
wedstrijdrichtingen.

•

Elk team wordt naar de finale begeleid door docenten en/of andere volwassenen die
betrokken zijn bij de wedstrijddeelnemers of de vmbo-scholen.

12.2. Accreditatie tijdens de nationale finale
•

Alle betrokkenen bij de finale zijn herkenbaar door hun accreditatie (badge).

•

Accreditatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

•

Zonder accreditatie is toegang en deelname aan de wedstrijden niet mogelijk.

•

Misbruik van accreditaties door personen die betrokken zijn bij de finale, deelnemers,
juryleden, labmasters, familie of vrienden van wedstrijddeelnemers leidt tot uitsluiting van
deelname.

•

WorldSkills Netherlands behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers te
diskwalificeren en/of deelnemers wedstrijdruimte te ontzeggen of weigeren. Diskwalificatie
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kan volgen bij het overtreden van wedstrijdregels, niet houden aan ethische en
fatsoensnormen en veiligheids- en hygiënevoorschriften.

13. Rol docent en/of begeleider tijdens vakwedstrijden
Elke school die deelneemt aan de wedstrijden van Skills Talents wordt begeleid door minimaal één
docent/volwassen begeleider vanuit de betreffende school. Dit geldt voor zowel het provinciaal
kampioenschap als de nationale finale.
De betreffende docent en/of begeleider:
•

is aanspreekpunt bij calamiteiten omtrent hun leerlingen;

•

begeleidt en motiveert de deelnemers van zijn school;

•

mag de deelnemers niet helpen met de opdracht (indien hij/zij dit toch doet, kan dit
strafpunten of diskwalificatie opleveren voor de wedstrijddeelnemers);

•

is verantwoordelijk voor het correcte gedrag van eigen leerlingen voorafgaand, tijdens en na
afloop van de wedstrijd;

•

Is verantwoordelijk voor het afsluiten van een zorg- en ongevallenverzekering voor de
deelnemers.

14. Reclame/Sponsoring
WorldSkills Netherlands is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Om de wedstrijden te kunnen
organiseren, wordt actief gezocht naar partners die kunnen bijdragen in kennis en/of materialen e.d.
•

Het werven van sponsors door (v)mbo-instellingen voor de organisatie van voorrondes en
provinciale kampioenschappen is toegestaan en licht WorldSkills Netherlands hierover in.

•

Sponsors die direct betrokken zijn bij WorldSkills Netherlands (bijvoorbeeld voor de finale van
Skills Talents) dienen een sponsorovereenkomst aan te gaan met WorldSkills Netherlands.

15. Gezondheid, veiligheid en milieu
WorldSkills Netherlands streeft naar een veilige en hygiënische omgeving waarbinnen de
vakwedstrijden van Skills Talents worden georganiseerd. Om dit te kunnen realiseren, dient er
duidelijkheid te zijn voor alle betrokkenen en dienen alle betrokkenen hierin mee te werken.
WorldSkills Netherlands beoogt tevens een duurzame organisatie van de wedstrijden door
bijvoorbeeld hergebruik en het lenen van materialen en machines.
Alle deelnemers, juryleden en personeel moeten voldoen aan de wetgeving voor gezondheid,
veiligheid en milieu (ARBO). De deelnemers dienen hierover geïnformeerd te worden door ofwel de
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organiserende (v)mbo-instelling ofwel de labmaster. WorldSkills Netherlands licht de labmasters en
juryleden in over het calamiteitenplan.

15.1. Veiligheid & Hygiëne reglement deelnemer
Voor iedere deelnemer van elke wedstrijd geldt dat er veilig en hygiënisch gewerkt moet worden. De
wedstrijddeelnemer dient zich te houden aan de in zijn vakgebied geldende veiligheids- en
hygiënevoorschriften.

Algemene voorschriften:
•

Veiligheidskleding/schoenen/brillen

•

Geen belemmerende sieraden of accessoires

•

Gehoorbescherming

•

Correcte werkkleding

•

Correct gereedschap

•

Correcte en veilige werkwijze

Er worden voorzorgmaatregelen genomen bij:
•

Snijden/knippen/zagen/boren/etc.

•

Stroom/gas/heet water

•

Klein chemisch afval

•

Tillen/liften

•

Elektriciteit/spanning

•

Elektrische en automatische gereedschappen

Ongelukken en gevaarlijke situaties dienen direct bij de begeleidende docent/labmaster (finale) en/of
jury te worden gemeld.

16. Wedstrijdopdrachten
De wedstrijdopdrachten zijn de basis voor de uitvoer van de vakwedstrijden van Skills Talents. De
ontwikkeling van de opdrachten wordt begeleid door WorldSkills Netherlands. WorldSkills Netherlands
behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van de informatie in de
wedstrijdopdrachten. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
WorldSkills Netherlands om de wedstrijdinformatie te bewerken. Commercieel gebruik is niet
toegestaan.
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•

De wedstrijdopdrachten van de voorrondes, provinciale kampioenschappen en de nationale
finale met bijbehorende beoordelingscriteria worden geschreven door deskundige personen
uit het vmbo/mbo en/of de beroepspraktijk.

•

De wedstrijdopdrachtontwikkelaars worden aangewezen door WorldSkills Netherlands.

•

De ontwikkelaars zijn integer en hebben geheimhoudingsplicht m.b.t. de inhoud van de
wedstrijdopdrachten ten overstaan van leerlingen die deelnemen aan Skills Talents en hun
docenten.

•

De wedstrijdopdrachten zijn gebaseerd op de eindtermen van het vmbo en sluiten derhalve
aan op het niveau van laatstejaars vmbo’ers.

•

De wedstrijdopdrachtontwikkeling wordt ondersteund door VO-Raad, SPV en de diverse
vmbo-platforms.

•

Elke wedstrijdopdracht bevat een opsomming van taken en deeltaken, bestaande uit
vaardigheden en competenties, die de deelnemer moet bezitten om de opdracht te kunnen
uitvoeren.

•

De wedstrijdopdrachten van de provinciale kampioenschappen en nationale finale zijn
voorafgaand aan de wedstrijden niet inzichtelijk. De eindtermen waaraan de opdrachten
voldoen worden wel bekendgemaakt, zodat scholen weten op welke onderdelen de
deelnemers kunnen oefenen.

•

Het thema van de nationale finale wordt uiterlijk twee weken voor de finale bekendgemaakt.

16.1. Wedstrijdopdrachten provinciaal kampioenschap
•

De door WorldSkills Netherlands aangeleverde wedstrijdopdrachten en
beoordelingsformulieren dienen te worden gebruikt tijdens het provinciale kampioenschap.

•

De duur van de wedstrijdopdracht is twee uur.

16.2. Wedstrijdopdrachten finale
•

De wedstrijdopdrachten van de finale moeten onafhankelijk uitgevoerd worden, maar hebben
wel een overkoepelend thema en een vakoverstijgende samenwerking.

•
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De wedstrijdopdracht tijdens de finale duurt vijf uur.

17. Materialen en wedstrijdorganisatie
Bij de wedstrijdopdrachten worden lijsten samengesteld van alle voor de uitvoer van de wedstrijden
benodigde materialen en apparatuur.

•

Benodigde materialen voor het uitvoeren van de provinciale kampioenschappen worden
verzorgd door de organiserende (v)mbo-instelling. WorldSkills Netherlands verstrekt de
inventarislijsten bij de wedstrijdopdrachten.

•

Benodigde materialen voor het uitvoeren van de wedstrijdopdrachten van de finale worden
verzorgd door WorldSkills Netherlands i.s.m. partners en sponsoren.

•

Bij alle wedstrijdopdrachten wordt, indien van toepassing, op een lijst aangegeven wat de
deelnemer zelf moet meenemen.

•

De werkplekken worden ingericht door de organiserende partij. De deelnemers krijgen de
werkplek toegewezen door middel van loting. De werkplekken worden voorzien van school- of
teamnaam.

18. Beoordelingssystematiek
WorldSkills Netherlands heeft het Competitie Registratie Systeem (CRS) ontwikkeld om de
beoordeling van de vakwedstrijden zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Het CRS wordt ingezet
tijdens de nationale finale en wordt voor het provinciaal kampioenschap beschikbaar gesteld aan de
(v)mbo-instelling zodra de wedstrijden beschikbaar zijn voor organiseren, of zodra de organiserende
(v)mbo-instelling bekend is.

•

Het CRS is een beoordelingssysteem waarmee scores eenvoudig kunnen worden ingevoerd
en worden omgerekend. Daarnaast biedt het systeem een module waarbij alle
wedstrijdrichtingen met elkaar vergeleken kunnen worden. Tevens kan een provincieteam dat
bijvoorbeeld meedoet in zeven wedstrijden worden vergeleken met een team dat meedoet in
meer wedstrijden.

•

Het vakteam met de meeste CRS punten wordt uitgeroepen tot winnend vakteam van Skills
Talents.

•

Het provincieteam met gemiddeld de meeste CRS punten wint de finale.

•

Elke wedstrijdopdracht omvat subjectieve en objectieve beoordeling.

•

Beoordeling en puntenwaardering zullen niet worden gedaan in aanwezigheid van een
deelnemer, tenzij anders vermeld in de wedstrijdopdracht.

•

Om een vergelijking te maken tussen de verschillende vakwedstrijden zijn alle resultaten
gebaseerd op een 500 punten schaal. CRS standaardiseert de resultaten op een 500 punten
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schaal. Door middel van deze procedure kunnen de resultaten van alle deelnemers van alle
wedstijden met elkaar worden vergeleken.
•

De toegekende score voor elke subjectief of objectief aspect worden afgerond op twee
decimalen.

•

Het CRS systeem genereert de uitslag en benoemt de medailles (goud, zilver en brons) en
geeft aan welke deelnemer excellent vakmanschap (meer dan 500 punten) heeft behaald.

18.1. Gebruik van beoordelingsformulieren
Uit het Competitie Registratie Systeem (CRS) zullen beoordelingsformulieren worden gegenereerd
met zowel de objectieve als de subjectieve aspecten. Bij subjectieve aspecten wordt er een oordeel
geveld en bij objectieve aspecten vindt er een meting plaats. De juryleden vullen het
beoordelingsformulier in. Vervolgens worden de scores ingevoerd in het CRS. Het originele formulier
waarop alle scores van elk van het afzonderlijke jurylid zijn opgeschreven, moet bewaard blijven voor
controle gedurende de finaledag.
18.2. Subjectieve beoordeling
Subjectieve beoordeling wordt gebruikt door juryleden om een professioneel oordeel te geven over de
prestatie die niet kan of niet gemeten mag worden. Twee of drie juryleden zijn aangesteld voor
subjectieve beoordeling.
Procedure
In een beoordelingsteam zijn alle juryleden toegewezen voor het beoordelen van elk subjectief
aspect. Elk jurylid geeft een score tussen 1 en 10 punten. Als algemene aanwijzing voor deze score
zijn:
•

0-4: prestaties beneden de standaard.

•

5-8: prestaties op en boven de standaard.

•

9-10: prestaties goed of uitstekend ten opzichte van de verwachtingen van het vmbo
eindexamenniveau.

Berekening van toegekende punten
De score van de juryleden mogen niet meer dan twee punten verschillen. Indien dit wel het geval is,
dient er overleg plaats te vinden om tot overeenstemming te komen. Het gemiddelde van de scores
wordt gedeeld door 10 en vermenigvuldigd met het maximaal aantal te behalen punten om het
werkelijk aantal punten toe te kennen. Wanneer een vakteam geen poging heeft ondernomen om een
bepaald subjectief aspect te behalen dan wordt de score door de juryleden vastgesteld op nul. Dit zal
worden ingevoerd door te klikken op een "niet van toepassing" vakje in het CRS.
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18.3. Objectieve beoordeling
Objectieve beoordeling wordt gebruikt door juryleden om een professioneel oordeel te geven over de
prestatie die wel kan of wel gemeten mag worden. Twee juryleden zijn aangesteld voor objectieve
beoordeling.
Procedure
Bij objectieve beoordelingspunten wordt aangeven wat de criteria en meetpunten zijn waarmee de
jury kan beoordelen.

18.4. Juryleden en de beoordeling van eigen deelnemers
Idealiter zullen juryleden niet hun eigen deelnemers beoordelen. Maar dit kan in sommige gevallen
leiden tot moeilijkheden bij standaardisatie van de beoordeling. Standaardisatie kan alleen worden
gewaarborgd wanneer dezelfde groep van juryleden elke deelnemer beoordeelt voor elk van de
aspecten waarvoor zij punten toekennen. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan worden
opgelost:
•

Tijdens subjectieve beoordeling neemt een extra jurylid plaats in het beoordelingsteam
waarbij het jurylid van de deelnemers tijdelijk wordt vervangen.

•

Tijdens subjectieve beoordeling wordt het jurylid van de eigen deelnemers tijdelijk uitgesloten
van het jureren. In subjectieve beoordeling wordt het gemiddelde van de andere twee scores
van juryleden toegekend aan de deelnemer van het derde jurylid die niet mee jureert.

Welk scenario is geselecteerd uit de bovenstaande lijst moet worden goedgekeurd door de
organisatie.

18.5. Controleren formulieren
Scores en/of punten worden van het handgeschreven beoordelingsformulier in CRS ingevoerd.
Scores en/of punten kunnen ook direct in de CRS worden ingevoerd met behulp van een tablet. In dat
geval is er een goede internetverbinding nodig. De scores dienen ter verificatie te allen tijde ook op
een handgeschreven beoordelingsformulier te worden ingevuld. Na invoeren CRS, controleert de jury
het verzamelformulier en klikt op “wedstrijd afronden” en print dit formulier (als er nog iets moet
worden gewijzigd, is dit het enige moment waarop dit nog kan).

18.6. Afronding van de vakwedstrijd
Als alle gegevens in het CRS zijn opgenomen en de jury akkoord is wordt het formulier met de
eindresultaten ondertekend en is de jury klaar. De jury wordt pas ontheven van haar taken als de
organisatie alle benodigde informatie en papierwerk heeft ontvangen.
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18.7. Publicatie van resultaten
De vmbo-scholen worden voorzien van de officiële ranking per vakwedstrijd, van alle deelnemers.
Elke deelnemer ontvangt tevens zijn eigen beoordelingsformulier. Beoordelingsformulieren van
deelnemers worden niet aan derden verstrekt.

19. Procedure geschillencommissie
De geschillencommissie bestaat tijdens het provinciaal kampioenschap uit de coördinator die de
wedstrijd organiseert en de afgevaardigde vanuit WorldSkills Netherlands. Tijdens de finale bestaat
de geschillencommissie uit de wedstrijdleiding en het projectmanagent vanuit WorldSkills
Netherlands.

19.1. Begripsbepalingen
De geschillencommissie beslist over kwesties en geschillen waar juryleden het niet over eens kunnen
worden. Geschillencommissie is er in de eerste plaats om gevallen van conflicten te beperken.
"Kwesties" en "geschillen"
•

"Kwesties" zijn onderwerpen of problemen ter discussie of debat die betrekking hebben op
het beheren en uitvoeren van een vakwedstrijd. Alle kwesties moeten worden opgelost
binnen de vakwedstrijd door de jury en/of labmaster.

•

“Geschillen” zijn meningsverschillen of argumenten die ontstaan als gevolg van escalatie van
een onopgeloste kwestie binnen het team van de jury en/of labmaster.

19.2. Procedure overzicht en uitgangspunten
Procedure
Er wordt eerst geprobeerd om de kwestie op te lossen binnen de vakwedstrijd door de jury en/of
labmaster. De jury en/of labmaster moet zorgen voor alle raadplegingen die nodig zijn voor het maken
van de beslissing. Als de kwestie niet binnen de vakwedstrijd kan worden opgelost, dan wordt de
kwestie een geschil en wordt de geschillencommissie ingeschakeld. Indien een kwestie ervoor kan
zorgen dat de wedstrijd(opdracht) wordt gewijzigd, dient te allen tijde WorldSkills Netherlands te
worden geraadpleegd en/of te worden geïnformeerd.
Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten worden toegepast op alle kwesties en geschillen:
•

Deelnemers moeten in staat zijn om hun werk voort te zetten, terwijl de procedure wordt
uitgevoerd. Als de deelnemer wordt betrokken bij een overleg dan zal de verloren tijd van de
wedstrijd worden ingehaald. Het werk van de deelnemer wordt beoordeeld op een wijze als
alle andere deelnemers. Natuurlijk recht moet van toepassing zijn, dat wil zeggen onschuldig
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tot het tegendeel is bewezen en iedereen een eerlijk proces. Er moet voorzichtig worden
omgegaan met uitlatingen over de schuldvraag.
•

Het aantal mensen aanwezig bij het gerelateerde overleg moet worden beperkt en er moet
evenwicht zijn tussen billijkheid (die behoefte heeft om daar te zijn) en intimidatie (wie wil er
zijn).

•

De voorzitter (WorldSkills Netherlands) moet in alle gevallen tot een beslissing komen. Deze
beslissing is definitief.

19.3. Sancties
Als er duidelijke aanwijzingen zijn van de actie van de beschuldigde in combinatie met een duidelijke
en eenduidige regel en er geen verzachtende omstandigheden zijn, dan zijn de volgende sancties
van toepassing:
•

Als een deelnemer handelt in strijd met het wedstrijdreglement of beroepsspecifieke regels,
is de straf dat de kandidaat 400 punten ontvangt. Als de deelnemer wordt bestraft door het
ontvangen van 400 punten, zal het resultaat worden aangepast voordat de officiële
resultaten worden afgerond.

•

Als een jurylid handelt in strijd met het wedstrijdreglement of beroepsspecifieke regels, is de
straf dat het jurylid wordt verwijderd van de competitie en verder geen contact meer heeft
met juryleden, deelnemers en organisatie.

•

Als een andere geaccrediteerde persoon in strijd handelt met het wedstrijdreglement of
beroepsspecifieke regels, is de straf dat hij/zij verwijderd wordt en geen toegang heeft tot de
gehele competitie en geen contact meer heeft met de organisatie.

In situaties waar duidelijk bewijs is van de actie van de verdachte in combinatie met een duidelijke en
ondubbelzinnige regel en een aantal verzachtende omstandigheden, heeft de voorzitter de
bevoegdheid om de volgende sancties toe te passen:
•

Voor een deelnemer is de straf een punt reductie. Het punt zal in mindering worden gebracht
via het invoer proces van CRS.

•

Voor een jurylid is de straf het verwijderen uit de wedstrijd en geen enkel contact met de
deelnemers.

•

Voor alle andere geaccrediteerde personen is de sanctie weigeren van de toegang tot een
bepaalde wedstrijd of contact met bepaalde geaccrediteerde personen tijdens de wedstrijd.
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20. Communicatie
Skills Talents heeft als doel om het vakmanschap en het beroepsonderwijs te promoten. Om deze
doelstelling te bereiken is communicatie erg belangrijk. Niet alleen naar deelnemers en docenten,
maar ook naar de media. Tevens worden de social media kanalen ingezet.

20.1. Persberichten
WorldSkills Netherlands stuurt voor en na afloop van de nationale finale persberichten. WorldSkills
Netherlands ondersteunt de organiserende (v)mbo-instellingen bij het sturen van persberichten voor
en na de provinciale kampioenschappen.

20.2. Social media
WorldSkills Netherlands maakt gebruik van de social media kanalen YouTube, Twitter, LinkedIn,
Instagram en Facebook. Via deze kanalen wordt gedurende het hele jaar verschillende doelgroepen
benaderd. Door middel van video’s en foto’s worden jongeren geïnspireerd voor het beroepsonderwijs
en om hun talenten te ontdekken en tevens worden docenten en andere geïnteresseerden op de
hoogte gebracht van de projecten die WorldSkills Netherlands organiseert. De hashtags van de
projecten mogen gebruikt worden door derden.
20.3. Filmen en fotograferen bij vakwedstrijden
Filmen of fotograferen van de vakwedstrijd is toegestaan. Het is echter verboden om de wedstrijdvloer
te betreden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de officiële media van WorldSkills Netherlands.

20.4. Deelnemers
Bij deelname aan de wedstrijden van Skills Talents gaan de betrokkenen akkoord dat naam en school
en beeldmateriaal van hen gebruikt kan worden ter promotie van Skills Talents.

21. Slotbepalingen
•

WorldSkills Netherlands stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele persoonlijke, materiële en
lichamelijke schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit deelname aan de voorronde, het
provinciaal kampioenschap en/of de finale van Skills Talents.

•

Het gebruiken van alcoholhoudende dranken of verdovende middelen door
wedstrijddeelnemers en begeleiders tijdens de wedstrijdperiode en gedurende het verblijf
voor en tijdens de wedstrijden van Skills Talents is ten strengste verboden.

•

In gevallen dat dit reglement niet voorziet of onvoldoende voorziet, beslist WorldSkills
Netherlands.
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