
De Belgische BetonGroepering reikt een Studieprijs uit voor het meest verdienstelijke eindwerk op het vlak van 
beton. Om de 2 jaar wordt een prijs gegeven voor een eindwerk ingediend aan een Belgische onderwijsinstelling in 
de studierichting burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect of in de studierichting industrieel 
bouwkundig ingenieur.

Er worden dus 2 cheques, elk voor een bedrag van € 1.250, uitgereikt.
Het onderwerp van het eindwerk kan een breed gebied bestrijken. Het mag betrekking hebben op o.a. :

■ de technologie van het materiaal cementbeton ;

■ het onderzoek naar het gedrag van beton en betonconstructies ;

■ het ontwerp en de berekening van betonconstructies in de sectoren « gebouwen » en « civiele techniek » ;

■ de uitvoering van betonconstructies.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury die wordt voorgezeten door prof. dr ir L. Vandewalle. Belangrijke 
selectiecriteria zijn: ‘blijk geven van inzicht’, diepgang, originaliteit en praktische toepasbaarheid.

BBG

Art. 1

Voor 2 academiejaren (het lopende en het voor-
gaande) :

Een prijs van € 1.250 gaat naar een eindwerk (NL of 
FR) ingediend aan een Belgische onderwijsinstelling 
voor het behalen van een diploma burgerlijk ingenieur 
bouwkunde of ingenieur architect.

Een tweede prijs van € 1.250 gaat naar een eindwerk 
(NL of FR) ingediend aan een Belgische onderwijsins-
telling voor het behalen van een diploma industrieel 
ingenieur bouwkunde.

De jury behoudt zich het recht voor om de prijs (of de 
prijzen) voor een bepaald jaar niet toe te kennen hetzij 
omdat de kwaliteit van de eindwerken onvoldoende 
bevonden wordt, hetzij omdat ze niet voldoende 
beantwoorden aan de verschillende selectiecriteria. 

Het oordeel van de jury is onherroepelijk.

Art. 2

De student(en) zelf of de studiebegeleider zenden het 
eindwerk in. Bij het eindwerk wordt eveneens een 
samenvatting van de studie gevoegd met vermelding 
van de voornaamste aandachtspunten en conclusies.

Art. 3

Het eindwerk met de bijgevoegde documenten wordt 
in drievoud op papier  (formaat A4) ingediend bij het 
secretariaat van de Belgische Betongroepering, Vorst-
laan 68, bus 12, 1170 Brussel, en als pdf gestuurd 
naar p.hardy@gbb-bbg.be.

Art. 4 

De prijzen zullen worden uitgereikt ter gelegenheid 

van Concrete Day, na de voorstelling van de winnende 
eindwerken.

Art. 5

De Belgische BetonGroepering behoudt zich het recht 
voor de door de laureaat geleverde samenvatting te 
publiceren in de gespecialiseerde pers.

Art. 6

De pdf-file van het winnende eindwerk wordt op de 
website van BBG geplaatst.

Opmerking :

Studenten die 2de zit hebben of een Erasmuspro-
gramma volgen, mogen hun eindwerk het volgende 
jaar indienen, maar slechts één keer.
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