
 

 

OPDRACHT EUROPESE VOORRONDE   29/03/2019 

 

In dit document leggen we uit wat de opdracht is, aan welke voorwaarden je moet voldoen, tegen 

wanneer je de opdracht moet insturen, hoe de video wordt geëvalueerd, wat de prijzen zijn en waar je 

bijkomende documenten (zoals het Europees reglement) vindt. We wensen je veel succes toe! 

 

Wat is de opdracht? 

Kort samengevat: een video waarin je een statistisch concept uitlegt, én een begeleidend document dat 

de video en het creatieproces uitlegt. 

Het onderwerp van de video: Europa weergegeven in statistieken 

Europa is een groot geheel, bestaande uit vele facetten of details: kleine dorpen en grote steden die 

deel uitmaken van hetzelfde continent; werknemers in de stad werken voornamelijk in de 

dienstensector terwijl hun tegenhangers op het platteland voornamelijk werkzaam zijn in de landbouw; 

economieën gebaseerd op toerisme, en andere op industrie, en landen met aanzienlijke 

migratieniveaus. 

Hoe past je land in dit beeld?  Op welke gebieden onderscheidt het zich van of komt het overeen met 

het Europese gemiddelde?  Heeft het interessante kenmerken? 

Gebruik de geschikte statistieken om in een video (duur 2:00 minuten) te tonen hoe je land zich 

verhoudt tot zijn Europese evenknieën door ofwel de gemiddelde positie in aanmerking te nemen, ofwel 

door het met een ander land te vergelijken; is er iets dat je land speciaal maakt in Europa? Regionale 

vergelijkingen zijn welkom, maar niet verplicht. 

 

- oorspronkelijke, Engelstalige tekst van Eurostat: -  

Europe reflected in statistics 

Europe is a big picture, consisting of many facets or details: small villages and big cities forming part of 

the same continent; city workers involved mainly in the service sector, with their rural counterparts 

predominantly occupied in agriculture; economies based on tourism, with others based on industry, and 

countries with notable levels of migration. 

How does your country fit into this picture?  In which areas does it stand out from, or conform to, the 

European average?  Does it have any interesting characteristics? 



 

 

Referencing appropriate statistics, demonstrate in a video (duration 2:00 minutes) how your country 

compares with its European counterparts by either considering the average position, or contrasting with 

one other country; is there is anything that makes your country special in Europe? Regional comparisons 

are welcome, but not required. 

 

Wat zijn de voorwaarden voor de opdracht? 

VOOR DE VIDEO: 

 Video's duren maximaal 2:00 minuten. 

 Schriftelijke uitleg in de video moet in het Engels zijn. 

 Gesproken uitleg is bij voorkeur in het Engels, hoewel video's met de audio in de nationale taal 

en ondertitels in het Engels ook geldig zijn. 

 Ongeacht de taal van de audio is het gebruik van ondertitels in de video sterk aanbevolen.  

VOOR HET BEGELEIDEND DOCUMENT: 

 Dit document telt maximum 2000 woorden en is maximum 4 bladzijden lang. 

 Formaat: een pdf-document in het Engels. 

 Dit document geeft uitleg over: het ontstaansproces van de video, inclusief de beoogde 

gebruikers, de gebruikte technieken (en de redenen om ze te gebruiken), het 

besluitvormingsproces, de bronnen van de statistische gegevens (die werden gebruikt), enz. 

 Bij de beoordeling van de opdracht wordt er rekening gehouden met zowel de video als het 

document over het ontstaansproces. 

DE TEAMS WORDEN VERZOCHT ERVOOR TE ZORGEN: 

1- dat ze in hun video geen auteursrechtelijk beschermd materiaal (muziek, beelden, merken, enz.) 

gebruiken. 

2- dat ze geen persoonlijke gegevens publiceren zonder toestemming. 

 

  



 

 

Wanneer? 

Dit is de planning voor de Belgische teams:  

 Donderdag 2 mei 2019, 23u59: absolute deadline om alles in te sturen naar 

statolympiade@economie.fgov.be . We vragen je om alle documenten samen te sturen in een 

.zip of .7z-bestand. Welke documenten hebben we van jullie nodig? 

o De video en het begeleidend document: gebruik in de bestandsnaam zeker jullie 

teamnaam. 

o Een lijstje met de volledige naam van iedereen uit je team (leerkracht + leerlingen). Dat 

lijstje gebruikt Eurostat om, als je in de Europese finale in de top drie eindigt, een 

diploma op te maken. 

o Komen er minderjarigen voor in de video? Dan hebben we ook een ingevuld 

toestemmingsformulier nodig. Dat toestemmingsformulier moet je invullen voor iedere 

minderjarige die in beeld komt. Je vindt het formulier in bijlage bij de mail van 

29 maart 2019. 

 Donderdag 9 mei 2019: de dag waarop de nationale jury in België zijn selectie bekendmaakt 

voor de Europese finale. Je krijgt van ons de resultaten per mail. Statbel geeft de namen van de 

geselecteerde teams door aan Eurostat. 

 Woensdag 15 mei 2019: de geselecteerde teams moeten zelf hun video en begeleidend 

document uploaden naar het Europese platform. De deadline daarvoor is 15 mei. Als jullie 

geselecteerd zijn, ontvangen jullie alle details nog eens van ons, op 9 mei. 

 Woensdag 5 juni 2019: de winnende teams worden bekendgemaakt door Eurostat. 

 Dinsdag 11 juni 2019: de prijsuitreiking voor de twee winnende teams (één per graad) vindt 

plaats bij Eurostat, in Luxemburg (Kirchberg). De teams die uitgenodigd worden op deze 

prijsuitreiking, worden voordien al door Eurostat gecontacteerd, om de nodige voorbereidingen 

te treffen. 

 

Hoe wordt de video geëvalueerd? 

De Europese jury zal op een aantal punten de video’s evalueren. Ook de Belgische nationale jury houdt 

met die evaluatiecriteria rekening bij de selectie van de teams die naar de Europese finale gaan. 

Dit zijn de evaluatiecriteria: 

 De creativiteit van de video 

 Een begrijpelijke / overtuigende boodschap volgens het concept / de gestelde vraag 

 De effectiviteit van de video om de boodschap over te brengen 

 De overeenstemming tussen het pdf-document en de video 
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Wat zijn de prijzen en wanneer worden ze uitgedeeld? 

De jury zal één winnaar evenals een tweede en derde plaats per categorie uitroepen. De jury kan 

beslissen om geen prijs toe te kennen aan de voorgelegde video's. 

Elk lid en de leerkracht van de twee winnende teams van de Europese fase (categorieën A en B) 

ontvangt de volgende prijzen: 

 Een geschenkbon (400€) 

 Een reeks publicaties en promotiemateriaal van Eurostat 

 Een winnaarsdiploma 

De winnaars ontvangen hun prijzen tijdens een prijsuitreiking die op 11 juni 2019 in het hoofdkantoor 

van Eurostat in Luxemburg zal plaatsvinden. De kosten van de reis en de accommodatie, voor de 

leerkrachten en de leerlingen van de winnende teams, worden betaald door de organisatoren van de 

ESC. 

Indien er studenten jonger dan 18 jaar zijn in het winnende team op het moment van de reis naar de 

ceremonie, moet de leerkracht optreden als erkende voogd van de minderjarigen van zijn/haar team en 

neemt hij/zij de volledige verantwoordelijkheid op voor de minderjarige studenten tijdens de reis en het 

verblijf op de plaats van de prijsuitreiking. 

Als twee winnende teams dezelfde leerkracht hebben, ontvangt deze laatste slechts één prijs. 

Het tweede en derde team, evenals de andere deelnemende teams in de Europese fase, ontvangen een 

diploma. 

 

Links naar documenten? 

 Het Europese reglement vind je ook op onze website: 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/olympiade/rules%20european%20ph

ase%202019_NL.pdf. 

 Het toestemmingsformulier voor minderjarigen zit in bijlage bij je mail van 29/03/2019. 

 

Help?! 

Heb je nog vragen? Contacteer ons dan gerust via statolympiade@economie.fgov.be. We helpen je zo 

snel mogelijk verder. 
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