
 

 

 

Prijs van de Minister van Media  
OPROEP TOT DEELNAME 2013 

Wat houdt de Prijs in? 

De laureaat krijgt een betaalde startbaan van vier maanden op verschillende nieuwsredacties van de geschreven 
pers aangeboden. Hij/zij kan starten van zodra de journalistieke opleiding beëindigd is. 

Wat bekroont de Prijs?  

De Prijs bekroont een voldragen journalistiek werkstuk van een laatstejaarsstudent met als thema “Diversiteit”. 
Het werkstuk omvat: 

 een geschreven artikel van max. 2000 woorden in de vorm van een achtergrondartikel of een reportage; 

 een dossier met elementen die aangeven hoe het werkstuk tot stand kwam (bv. literatuurlijst, interviews, 
bronnenlijst); 

 een journalistieke verantwoording van max. 300 woorden en 

 (optioneel) aanwijzingen over welk visueel of grafisch materiaal goed bij het stuk zou passen 

Hoe gebeurt de selectie? 

De selectie gebeurt door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van het kabinet Media, VVJ, Fonds Pascal 
Decroos, The Ppress, UPP, VUKPP en Vlaamse Nieuwsmedia. Belangrijkste selectiecriterium is de publiceerbaarheid 
van het stuk. 

Wie kan deelnemen? 

De Prijs wordt toegekend aan een auteur die als laatstejaarsstudent is ingeschreven in een van de volgende 
opleidingen journalistiek: Arteveldehogeschool, Gent; Erasmushogeschool, Brussel; Howest, Kortrijk; Hogeschool-
Universiteit, Brussel; Thomas More, Antwerpen; Thomas More, Mechelen; Plantijn Hogeschool, Antwerpen; Xios 
Hogeschool Limburg, Hasselt; Ugent, Master Communicatiewetenschappen - Afstudeerrichting Journalistiek; KUL, 
Master Communicatiewetenschappen - faculteitsbrede opleiding ‘Inleiding tot de journalistiek’; VUB Master 
Communicatiewetenschappen – profiel 'Media, democratie en journalistiek' 

Wat is de deadline voor inschrijving? 

Studenten kunnen het werkstuk (incl. artikel, dossier en verantwoording) indienen tot en met donderdag 4 april 
2013 via mail aan info@vlaamsenieuwsmedia.be met vermelding van naam, opleiding en contactgegevens. 
Inschrijvingen na deze datum zijn ongeldig. De shortlist van 3 inzendingen wordt bekendgemaakt op donderdag 
18 april 2013 op de website van de Nacht van de Journalistiek www.nachtvandejournalistiek.be. De auteurs 
worden via mail persoonlijk op de hoogte gebracht. 

De laureaat wordt bekendgemaakt tijdens de derde editie van de Nacht van de Journalistiek op donderdagavond 
25 april 2013 in The Egg, Brussel. 
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