
WIN DE 
‘WHAT THE MEDIA!?
AWARDS’

Ongehoord? Laat van je horen! Doe mee aan de ‘What the Media!? Awards’ en maak kans op een 
zinderend prijzenpakket!

‘What the Media!?’ is de eerste dag van de jeugdjournalistiek in Vlaanderen. Op 23 april kunnen 
jongeren vanaf 12 jaar in Antwerpen gratis experimenteren met media, zich laten inspireren door 
bekende mediafiguren, zelf aan de slag gaan als journalist en nog zoveel meer.
 
Die dag reikt StampMedia ook de ‘What the Media!? Awards’ uit. In het thema Ongehoord belonen 
we nooit eerder vertelde verhalen met fantastische prijzen: een publicatie in de media, een geldprijs, 
een mediapakket én een dagje achter de schermen bij een mediabedrijf.

Wie kan deelnemen?

Alle jongeren tussen 12 en 25 jaar. Je kan zowel individueel als in groep deelnemen.

Er zijn drie leeftijdscategorieën:
 - 12 tot 15 jaar: geboortejaren 2007 tot 2009
 - 15 tot 18 jaar: geboortejaren 2004 tot 2006
 - 18 tot 25 jaar: geboortejaren 1997 tot 2003 

Doe je een inzending in groep? 
Dan behoort je groep tot de leeftijdscategorie van het oudste groepslid.

Inhoud

Je maakt een journalistiek product rond het thema ongehoord: over mensen die nog niet aan het 
woord gekomen zijn in de media en thema’s of verhalen die nog niet verteld zijn. Of je kunt iets 
maken over iets dat je zelf nog niet kende of wist.

Vorm

Je maakt iets in het Nederlands, de vorm kies je zelf: een fotoreeks, video- of audioreportage, 
een artikel...

Richtlijnen: 
• Geschreven tekst: 500 woorden
• Audio: 3 minuten
• Video: 3 minuten
• Foto: 5 foto’s

Dit zijn slechts richtlijnen, is je inzending langer of korter? Geen probleem!

Formaat inzendingen:
• Geschreven tekst: Word-document
• Audio: WAV of MP3
• Video: MP4
• Foto: JPEG



Prijs

Een professionele jury zal de winnaars bekend maken tijdens ‘What the Media!?’ op 23 april. De 
jury beoordeelt op kwaliteit, journalistieke aard, originaliteit, link met het thema, deontologie, 
actualiteit, …

De top drie van iedere leeftijdscategorie wordt beloond met een publicatie op de website 
van StampMedia en mogelijk ook op andere nieuwswebsites. De winnaar van iedere 
leeftijdscategorie gaat naar huis met 500 euro, een mediapakket én een dag op de redactie van 
een mediabedrijf. 

Win je als groep? Dan kun je het volledige prijzenpakket onderling verdelen. 

Deelnemen?

Stuur je inzending uiterlijk op 27/03/2022 om 23u59 naar award@whatthemedia.be en vermeld je 
naam, voornaam, postcode en geboortedatum. Als je in groep deelneemt, vermeld dan het aantal 
deelnemers en de naam, voornaam, postcode en geboortedatum van het oudste groepslid. Bij 
deelname aan deze wedstrijd ga je automatisch akkoord met het wedstrijdreglement. 

Vragen? Hulp nodig?

Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar award@whatthemedia.be

Heb je een goed idee? Nog hulp of feedback nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met 
een van deze jeugdjournalistieke werkingen: StampMedia, Quindo of Mediaraven.

Deze wedstrijd en het evenement komen tot stand met steun van De Vlaamse Gemeenschap.
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