
  

Wedstrijdreglement ‘Hoe oefen jij Nederlands?’ 

Week van het Nederlands 2021 

Organisatie 
1. Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen,  

IN-Gent vzw, Huis van het Nederlands Brussel en vzw ’de Rand’ organiseren deze 

wedstrijd.  

Hoe kan je meedoen?  
2. Het thema van de wedstrijd is: ‘Hoe oefen jij Nederlands?’ Toon ons een leuke of 

grappige manier om Nederlands te oefenen. 

3. Je kan deelnemen vanaf 16 jaar.  

4. Je kan deelnemen als groep (bijvoorbeeld met je klas of je praatgroep) of individueel. 

Stuur 1 filmpje per groep of per persoon.  

5. De organisatoren accepteren enkel dit materiaal: 

a. Filmpjes in mp4-formaat 

b. Filmpjes in een liggend formaat (= horizontaal) 

c. Filmpjes van maximaal 3 minuten. 

6. De organisatoren accepteren enkel filmpjes met deze informatie: 

a. Titel van het filmpje 

b. Naam/namen van de persoon of de groep 

c. Telefoonnummer en e-mailadres van de persoon of de groep 

7. Upload je filmpje via het formulier op de website nederlandsoefenen.be/wedstrijd. 

Timing  
8. Stuur je filmpje vóór 9 oktober 2021 om 12 uur ‘s nachts. De verzenddatum en -tijd 

van de geautomatiseerde ontvangstbevestiging bij het uploaden op de website 

gelden als bewijs.  

 

9. Vanaf 16 oktober staat een selectie van de filmpjes op 

nederlandsoefenen.be/wedstrijd. 

 

10. De organisatoren selecteren de drie origineelste filmpjes uit alle inzendingen. We 

maken de drie winnaars op 29 oktober bekend via nederlandsoefenen.be en de 

Facebookpagina’s van de organisatoren. De winnaars krijgen een e-mail of worden 

telefonisch gecontacteerd.  

 

 

 



  

Wat doen we met jouw filmpje en jouw gegevens?  
1. Je stuurt ons jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij hebben deze 

gegevens nodig om de wedstrijd te organiseren. Wij delen deze informatie niet met 

andere externe partners. 

2. De organisatoren kunnen je filmpje gebruiken om taaloefenkansen te promoten. We 

kunnen de filmpjes delen op onze Facebookpagina’s, Twitter, YouTube of op onze 

eigen en gedeelde websites.  

3. De organisatoren kunnen jouw filmpje gebruiken in workshops over oefenkansen.  

4. Door deel te nemen ga je hiermee akkoord.  

Toestemming gebruik filmpjes 

Het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, IN-Gent, Huis van het Nederlands 

Brussel en vzw ‘de Rand’ (= de organisatoren) gebruiken filmpjes en foto’s om een breed 

publiek te laten kennismaken met hun activiteiten, projecten en materialen.  

Met dit formulier ga je ermee akkoord dat de organisatoren jouw beeldmateriaal, dat je hebt 

ingestuurd voor de wedstrijd ‘Hoe oefen jij Nederlands?’, voor promotie kunnen gebruiken.  

Je geeft de organisatoren toestemming om jouw beeldmateriaal te gebruiken voor: 

• gedrukte publicaties (brochures, folders en affiches …); 

• het internet (website, sociale media – Facebook, LinkedIn, YouTube en Twitter);  

• het intranet van de organisatoren; 

• presentaties voor vormingen over taalpromotie en taalstimulering. 

 

De organisatoren bewaren dit beeldmateriaal niet langer dan nodig is. Je mag op elk moment 

informatie vragen over het beeldmateriaal. Je mag het bekijken, verbeteren of laten 

verwijderen. Je kan je toestemming annuleren via communicatie@integratie-inburgering.be. 

• Je verklaart dat je minimaal 16 jaar bent en dat je wettelijk jouw akkoord mag geven. 

• Je gaat akkoord met de bovengenoemde voorwaarden (condities) van beeldrechten. 

 

Omdat we maximaal digitaal werken, bewaren we dit document digitaal. Je hoeft geen 

handtekening te plaatsen.  

Heb je vragen? Neem contact op via communicatie@integratie-inburgering.be of schriftelijk 

via dit adres: 

Agentschap Integratie en Inburgering 
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86C bus 212 
1000 Brussel 
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