
 

 

 

 

 

REGLEMENT 
Belgodyssee-wedstrijd 2020 
Jonge journalisten over de taalgrenzen heen 

 
1. DE BELGODYSSEE-REPORTAGEWEDSTRIJD 
 
De Belgodyssee-wedstrijd werd in 2005 gelanceerd op initiatief van het Prins Filipfonds, de VRT en de 
RTBF, in samenwerking met Editions de l’Avenir, Metro en met de steun van de Kanselarij van de Eerste 
Minister. Deze jaarlijkse reportagewedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten uit de 
verschillende Gemeenschappen van België.  
 
Zeven duo’s – laatstejaarsstudenten, de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig – trekken er als een team 
op uit en werken twee weken lang samen aan radioreportages, voor de geschreven pers en online.  
 
Prijs van de Belgodyssee-wedstrijd: een betaalde stage van 6 maand op de nieuwsredactie van de VRT 
voor de Nederlandstalige winnaar en een betaalde stage van 6 maand op de nieuwsredactie van de RTBF 
voor de Franstalige winnaar. De stage zal lopen van september 2021 tot maart 2022. 
 
Daarnaast wordt er ook een prijs toegekend voor de geschreven pers: een betaalde stage van één maand bij 
Metro (NL) of L’Avenir (FR). 
 
THEMA: POSITIEVE INITIATIEVEN POST COVID 19 
 
 
2. TOELATINGSVOORWAARDEN  
 

• De Belgodyssee-reportagewedstrijd is bestemd voor laatstejaarsstudenten journalistiek, 
communicatiewetenschappen of een andere richting (bachelor of master) die zijn ingeschreven aan een 
universiteit of hogeschool in België, of jongeren die pas (niet langer dan een jaar) zijn afgestudeerd. 

• Er is geen enkele bijzondere voorwaarde verbonden aan de nationaliteit, maar de kandidaten moeten 
wel gevestigd en/of woonachtig zijn in België.  

• De kandidaten moeten zich beschikbaar maken:  

o op vrijdag 2 oktober om even voor de selectiejury te verschijnen en de briefing (indien 

geselecteerd)  

o gedurende 2 weken tussen 5 oktober en 3 december om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen 

indien hun kandidatuur geselecteerd is  

o op donderdag 3 december voor de plechtige prijsuitreiking op het Koninklijk Paleis te Brussel  

o tijdens de eventuele stage van 1 september 2021 tot 31 maart 2022. Indien de laureaat zich niet 

kan vrijmaken tijdens de overeengekomen stageperiode of verzaakt aan de betaalde stage, zal de 
prijs automatisch worden toegewezen aan de kandidaat die 2de in de juryrangschikking staat. 

 

OPGELET: het eerste duo zal op maandag 5 oktober aan de slag moeten gaan 
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TE BEZORGEN DOCUMENTEN  

 

• Het kandidaatsformulier met:  

o contactgegevens   

o een korte motiveringstekst van de kandidaat waarin hij/ zij uitlegt waarom hij/zij aan 

de Belgodyssee-wedstrijd deelneemt 

• Een journalistiek artikel van 1500 tekens dat al dan niet reeds gepubliceerd is.  

• Een curriculum vitae met foto.  

• Facultatief: een audio- of videoreportage van minimum 1'30''.  

 
Al deze documenten en het eventuele geluid-/videobestand moeten in één keer per We 
Transfer worden verstuurd naar fraenkel.c@kbs-frb.be en dit ten laatste op 28 september 
2020.  

 
3. SELECTIEPROCEDURE  

 

• De jury bestaande uit beroepsmensen van de VRT, de RTBF, Metro, Editions de l’Avenir en 
vertegenwoordigers van het Prins Filipfonds, zal op basis van de ontvangen dossiers een 
preselectie maken van 20 kandidaten per taalgemeenschap.  

• De gekozen kandidaten zullen ten laatste op 1 oktober worden opgeroepen voor een gesprek 
op de Koning Boudewijnstichting op 2 oktober. De kandidaat zal dan zijn levenspad en zijn 
motivering voor de deelname aan de Belgodyssee-wedstrijd voorstellen.  

• De namen van de voor deelname aan de Belgodyssee-wedstrijd geselecteerde kandidaten 
zullen aan het einde van de dag worden meegedeeld. Op dat moment zullen de geselecteerde 
kandidaten een algemene briefing over het wedstrijdverloop ontvangen.  

 
4. KALENDER  

 

• Maandag 28/09/2020: einde van de oproep 

• Vrijdag 02/10/2020: (8:30-18:30) : selectie van de kandidaten + briefing, fotoshoot en 

cocktail voor de geselectionneerde kandidaten (18:30-20:00) 

• De Belgodyssee-wedstrijd zal acht weken duren. Elke deelnemer zal zich twee weken 
moeten vrijmaken.  

• De prijsuitreiking zal op donderdag 3 december 2020 plaatsvinden in Brussel  

 

BELANGRIJKE NOTA’S 

 

• Door zijn deelname aan de wedstrijd verbindt elke deelnemer zich tot een onvoorwaardelijke 
en volledige aanvaarding van dit reglement, het verloop en de resultaten van de wedstrijd. De 
uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.  

• De deelnemers doen uitdrukkelijk afstand van hun recht op het imago in verband met foto’s 
en video’s die tijdens de selectieprocedure, de wedstrijd en de prijsuitreiking van hen gemaakt 
wordt, tegelijk doen de deelnemers aan de Koning Boudewijnstichting, het Prins Filipfonds 
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en de partners van de wedstrijd afstand van alle auteursrechten en naburige rechten voor het 
gebruik van hun imago, van foto’s en video’s die ze zelf in het kader van de wedstrijd 
gemaakt hebben.  

• Aan de geselecteerde kandidaten zal worden gevraagd om tijdens de periode van de wedstrijd 
actief te communiceren over hun bijdragen via sociale media. Dit maakt deel uit van hun 
workload. Er zullen hiervoor de nodige richtlijnen worden opgesteld. 

 


