
In de literatuur worden verschillende termen gebruikt voor 
architectuurwedstrijden. Gewoonlijk wordt het onderscheid prijs – 
(ontwerp) wedstrijd of prijsvraag gehanteerd. 
Ontwerpers krijgen een prijs (award) voor een bijzonder project 
of idee of als bekroning van hun carrière. Om deel te nemen aan 
deze prijskamp schrijven de ontwerpers zich ofwel in met een 
gerealiseerd project of een uitgewerkt idee, of worden ze door 
een jury voorgedragen of geselecteerd. In een wedstrijdreglement 
worden de deelnemingsvoorwaarden opgelijst. 
 
Bij een ontwerpwedstrijd of prijsvraag start de deelnemer pas na 
zijn inschrijving met het uitwerken van de opdracht. Deze opdracht 
is nauwkeurig omschreven in het wedstrijdprogramma dat elke 
deelnemer ontvangt na zijn inschrijving. Tegen de deadline dient de 
deelnemer een uitgewerkt idee of ontwerp in. Dit idee of ontwerp 
kan al dan niet leiden tot uitvoering. In de meeste wedstrijden is 
anonimiteit de regel. Wedstrijden kunnen in één of twee trappen 
georganiseerd worden.  
 
Naargelang het type (ontwerp)wedstrijd is de volgende opdeling 
mogelijk: 
. open prijsvraag/wedstrijd 
. beperkte of gesloten prijsvraag/wedstrijd 
. meervoudige (architectuur of stedenbouwkundige)opdracht 
 
Bij open architectuurwedstrijden mogen alle architecten en 
stagiairs ingeschreven op de tabellen van de Orde van Architecten 
deelnemen. Ook architecten die gemachtigd zijn om het beroep in 
België uit te oefenen, zijn toegelaten. Deze inschrijving is eveneens 
verplicht bij internationale wedstrijden.  
 
Bij een gesloten of beperkte wedstrijd gelden er een aantal 
beperkende deelnemingsvoorwaarden, zoals leeftijd, woonplaats, 
architectuuropleiding enz. (bv. Centrumpleinen, Gent)  
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Bij de meervoudige opdracht worden slechts enkele deelnemers 
uitgenodigd tot deelname (bv. Sea Trade Center, Hoog-Kortrijk, 
KULAK, BAC-kantoren, Plaza-hotel enz.). De voordracht van de 
ontwerpers gebeurt door een jury of een of meerdere adviseurs. 

In sommige (ontwerp)wedstrijden worden verschillende types 
gecombineerd. In een wedstrijd in twee fasen kan bijvoorbeeld 
de eerste fase een open wedstrijd of kandidaatstelling zijn en de 
tweede een meervoudige opdracht. Het is ook mogelijk dat er 
tegelijkertijd een open wedstrijd en een meervoudige opdracht 
georganiseerd wordt (bv. Stad aan de Stroom). 
 
Daarnaast kunnen we onderscheid maken tussen een ideeën- 
en een projectwedstrijd. Het grootste deel van de wedstrijden 
betreft een projectopgave of -opdracht, dus met de bedoeling het 
ontwerp uit te voeren (bv. WISH ’84, meervoudige projectopdracht 
Hollainkazerne, Gent). Een klein deel wordt uitgeschreven als een 
ideeënwedstrijd, vooral bij stedenbouwkundige wedstrijden. (bv. 
Waterloo, Stad aan de Stroom). Ook deze twee formules kunnen 
gecombineerd worden in eenzelfde wedstrijd, bijvoorbeeld een 
open ideeënwedstrijd in de eerste fase, en een meervoudige 
projectopdracht in de tweede. Een wedstrijd in twee fasen met 
als eerste deel een ideeënprijsvraag wordt als geschikt ervaren bij 
complexe wedstrijdprogramma’s. 
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