
 

Kortom Scriptieprijs 2023 
wedstrijdreglement 

Kortom reikt in 2024 voor de tweede keer een scriptieprijs uit. Een vakjury bekroont daarmee een 
eindwerk van een student of groep studenten van een Vlaamse of Brusselse universiteit of 
hogeschool. Met deze prijs wil Kortom het belang van communicatieonderzoek onderstrepen. 

Voorwaarden 

De scriptie (waarmee bedoeld: eindwerk, master- of bachelorproef) moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden:  

• Een student (of groep studenten) van een Vlaamse of Brusselse universiteit of hogeschool die 
afstudeert in het AJ 2022-2023 of in het AJ 2021 - 2022 schreef de scriptie. 

• De scriptie werd gemaakt in het kader van een communicatiegerelateerde opleiding. 

• De scriptie gaat over communicatie én is relevant voor communicatieprofessionals uit de 
overheids- en/of socialprofitsector. 

• De student(en) behaald(en) minimum 14/20 voor het werk. 

• De student schrijft minimaal een Nederlandstalige samenvatting van maximaal twee A4’s 
(lettertype Calibri 10). De samenvatting  

o is vlot geschreven in correct Nederlands; 

o maakt de essentie van het onderzoek duidelijk; 

o toont de relevantie voor communicatieprofessionals in de overheid- en/of 

socialprofitsector. 

• De student(en) zijn vrij om, naast de samenvatting, de scriptie ook op een creatieve manier toe te 
lichten. Bijvoorbeeld aan de hand van een PPT-demo, vlog, video, poster, infographic … Dit is 
geen doorslaggevend criterium. 

• De student dient ook zijn/haar scriptie in pdf-formaat in en voegt een aparte bronnenlijst toe. 

Procedure 

• Elke student kan zijn/haar eigen scriptie indienen. 

• Een jury kiest op basis van de inschrijvingen 3 laureaten uit de ingediende scripties.  

• Alle deelnemers worden op uiterlijk maandag 18 december 2023 geïnformeerd of hun scriptie al 
dan niet werd geselecteerd als één van de 3 laureaten. 

Criteria 

De jury toetst de ingediende scripties in eerste instantie aan de bovengenoemde voorwaarden. 
Vervolgens selecteert ze de laureaat op basis van wetenschappelijke relevantie en relevantie voor het 
werkveld.  

Deelnemen 

• Iedereen die voldoet aan de voorwaarden en de criteria kan een scriptie indienen. 

• De inzendingen dienen, ten laatste op zaterdag 30 september 2023 om 17 uur, verstuurd te zijn 
via het online inschrijvingsformulier. Voor vragen mail je naar info@kortom.be.  

• De deelnemers aanvaarden de bepalingen van dit reglement.  

• Zijn uitgesloten van deelname: familie van het personeel van Kortom en de leden van de jury. 

• De studenten van de 3 geselecteerde scripties gaan ermee akkoord dat Kortom hun informatie 
gebruikt bij de voorstelling van de laureaten en toevoegt aan de Kortompedia. Kortom kan deze 
informatie ook gebruiken in haar eigen communicatie met vermelding van de bron. 

• Het ingediende materiaal wordt eigendom van Kortom en wordt niet terugbezorgd aan de indiener. 

• De auteur geeft Kortom vzw de toestemming om de samenvatting, de scriptie en eventueel ander 
ingediende communicatiedragers aan derden ter beschikking te stellen.  

• Kortom vzw verwerft het recht om de ingezonden werken te gebruiken voor eigen communicatie, 
met vermelding van de bron. 
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Jury  

• De jury is samengesteld uit academici en deskundigen met een jarenlange ervaring op vlak van 
communicatie.  

• Over de beraadslaging van de jury en de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd.  

• De jury kan eenzijdig en zonder verdere motivering beslissen om de scriptieprijs niet uit te reiken.  

• De jury heeft het recht om bij minder dan 3 inzendingen of onvoldoende niveau van de 
inzendingen de scriptieprijs niet uit te reiken 

• De jury heeft het recht om bij de beoordeling het advies van externe deskundigen in te winnen. 

• De jury selecteert in totaal 3 laureaten uit de ingediende scripties.  

• De juryleden engageren zich tot absolute geheimhouding met betrekking tot de inhoud van de 
ingediende dossiers, de jurering en de resultaten van de wedstrijd tot op het moment van de 
aankondiging van de winnaars tijdens het congres. 

Uitreiking 

De Kortom Scriptieprijs wordt uitgereikt op woensdag 21 februari 2024 tijdens een avondevent in 
Brussel. De studenten van de geselecteerde scripties engageren zich om (met minstens één 
vertegenwoordiger) aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. 
 


