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Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp  - REGLEMENT - 2018 
  
 

Inleiding 
 
In 2018 zal Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, voor de derde 
keer een Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp uitreiken. Met de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp wordt 
het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en 
gezondheid in Vlaanderen gestimuleerd. 
 
Het doel van deze Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp is drieledig: 
▪ Het stimuleren van ontwikkeling van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid. 

Met name: het stimuleren van studenten in het hoger onderwijs om onlinehulp als thema in hun 
bachelor- of masterproject uit te werken. Omdat online communiceren essentieel deel uitmaakt 
van hun leefstijl is het zowel voor henzelf als voor de welzijns- en zorgsector wenselijk dat hun 
professionele betrokkenheid bij en hun inzichten in de toekomst van onlinehulpverlening 
geactiveerd worden; 

▪ Het bundelen van deze kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid.  
Vele (vaak degelijke) bachelor- en masterprojecten blijven ‘verborgen’ in de mediatheken van de 
opleidingen. Het bundelen van deze knowhow kan én inspirerend zijn voor het werkveld én een 
database vormen waarop anderen zich kunnen inspireren voor verder onderzoek of ontwikkeling 
van onlinehulp; 

▪ Het verspreiden van deze kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid.  
Via deze Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp willen we deze knowhow verspreiden naar het 
werkveld en de opleidingen. 

 
Alle onderwerpen die te maken hebben met onlinehulpverlening of blended hulp voor welzijn en 
gezondheid komen in aanmerking (voor zover ze vallen binnen de definitie en werkveldsector die 
verder omschreven worden). Enkele voorbeelden: het inzetten in hulp- en zorgcommunicatie via 
chat, e-mail, sociale media, gaming, dagboeken, therapeutische hulpverlening, outreaching, blended 
hulp. Mogelijke thema’s kunnen onder ander andere zijn:  professioneel werken met 
onlinehulptoepassingen, methodiek van onlinehulp, privacy, organisatie, ontwikkeling en 
implementatie, technologie, evaluatie, draagvlakonderzoek, haalbaarheidsstudie, financiering, de rol 
van en de samenwerking tussen de overheid, het middenveld, de koepels, de federaties en 
commerciële spelers bij het ontwikkelen van onlinehulp voor welzijn en gezondheid. 
 
Bij vragen kan u contact opnemen met Flanders’ Care via flanderscare@vlaanderen.be   
of 02 553 33 68.  
 

mailto:flanderscare@vlaanderen.be
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Reglement Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp - 2018 
 

 

Artikel 1: Akkoordverklaring 
 
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord 
te gaan. 
Deelnemers staan toe dat er navraag kan gebeuren bij de hoger onderwijsinstelling waar hun scriptie 
of afstudeerproject werd beoordeeld omtrent de authenticiteit en score van dit bachelor- of 
masterproject. 
 
 

Artikel 2:  De organisator 
 
De Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp is een initiatief van minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, Jo Vandeurzen en kadert in het Vlaamse onlinehulpbeleid voor welzijn en gezondheid. 
De organisatie van deze Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp gebeurt via Flanders’ Care en met de 
ondersteuning van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen. 
 
 

Artikel 3:  Voorwaarden  
 
Voor beoordeling van de Vlaamse scriptieprijs onlinehulp komen in aanmerking bachelor- of 
masterprojecten die … 
▪ … door een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs in het academiejaar 2017-2018 worden 

beoordeeld met 14 op 20 of meer; 
▪ … onlinehulp voor welzijn en gezondheid als hoofdonderwerp hebben. Onder onlinehulp voor 

welzijn en gezondheid verstaan we “elke interventie waarbij gebruik gemaakt wordt van 
informatie- en communicatietechnologie (ICT) met het oog op het bestendigen of verhogen van 
welzijn en gezondheid in de ruimste zin van het woord. Door interventie centraal te stellen in 
deze definitie wordt de aandacht gericht op onlinehulptoepassingen die bedoeld zijn voor de 
communicatie tussen de cliënt, patiënt, hulpvrager én de organisatie, hulpverlener of 
zorgverstrekker of tussen cliënten/patiënten/hulpvragers onderling”.1 Robotica en domotica 
behoren dus niet tot deze omschrijving; 

▪ … onlinehulp voor welzijn en gezondheid in een of meerdere van volgende werkveldsectoren 
beogen: het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdbijstand, de centra voor 
leerlingenbegeleiding, de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, gezondheidspromotie, de 
sector kind en gezin, opvoedingsondersteuning, de sector personen met een beperking, thuiszorg 
of woonzorgcentra. 

▪ … de vorm aannemen van een publiceerbaar werkstuk (met bijkomende verantwoording indien 
nodig). We denken hierbij aan klassieke scripties, maar ook aan websites, onlinetoepassingen, 
infographics, filmpjes, ... 

 

 

  

                                                           
1 Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H. & Vandecasteele A. (2014) Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. 
[onderzoeksrapport] Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 30 

https://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/netwerk-onlinehulp-vlaanderen/


Pagina 3 van 4 
 

Artikel 4: Inzending, timing 
 
De inzending gebeurt door de auteur(s) online op de website van Flanders’ Care via 
https://flanderscare.be/steunmaatregelen/scriptieprijs-onlinehulp-2017-2018  
De auteur dient een aanvraagformulier en het bachelor- of masterproject in. 
 
De inzending bevat … 
… persoonsgegevens van de auteur(s); 
… gegevens over de instelling waar het bachelor- of masterproject werd gerealiseerd; 
… gegevens over de (beoordeling van) het bachelor- of masterproject; 
… een samenvatting van het bachelors- en masterproject 
… de feitelijke documenten van of links naar het bachelor- of masterproject. 
 
De inzending moet gebeuren uiterlijk op 19 oktober 2018 om 12 uur ‘s middags.  
De uitreiking van de prijs gebeurt in het voorjaar 2019 door de minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin. 
De winnaar wordt per e-mail gecontacteerd.  
 
De rangschikking van de top 3 wordt bekendgemaakt op de website van Flanders’ Care.  
Alle ingediende bachelor- en masterprojecten worden opgenomen in de mediatheek van 
www.onlinehulp-vlaanderen.be  

 

 

Artikel 5: Jurering  
 
De jury bestaat uit vertegenwoordigers van Flanders’ Care, gebruikers van onlinehulp, welzijns-en 
zorgorganisaties, media met aandacht voor welzijn en zorg. 
De leden duiden onderling een voorzitter aan.  
 
Begeleiders van ingediende bachelor- en masterprojecten kunnen niet in de jury zetelen. 
 
De jurering bestaat uit twee stappen: 
1. Een eerste selectie van de ingezonden bachelor- en masterprojecten wordt gemaakt op basis van 

ontvankelijkheid (zie Artikel 2: Voorwaarden). 
2. De jury maakt een long list op op basis van de samenvattingen van de bachelor- en 

masterprojecten en bepaalt ten slotte een top 3 en een prijswinnaar. De jury heeft het recht om 
bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten om dat jaar geen prijs uit te reiken.  

 
Dit zijn de criteria voor beoordeling van het bachelor- of masterproject door de jury:  
▪ Relevantie voor de hulpverlening of zorg en/of voor het bereiken van de doelen van de 

organisatie; 
▪ Relevantie voor het brede welzijnswerk en de gezondheidszorg (zoals afgebakend in artikel 2); 
▪ Innovatief karakter en originaliteit; 
▪ Kwaliteit, diepgang en onderbouwd zijn van het bachelor- en masterproject; 
▪ Stijl, samenhang en structuur. 
 
De jury heeft het recht om bij de beoordeling het advies van externe deskundigen in te winnen. 
 
De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury stelt een schriftelijk rapport op waarin de keuze 
van de winnaar wordt gemotiveerd. 
 

https://flanderscare.be/steunmaatregelen/scriptieprijs-onlinehulp-2017-2018
http://www.onlinehulp-vlaanderen.be/
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In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. 

 

Artikel 6: Prijzen 
 
De winnaar krijgt 1.250,00 euro. 
Indien er meerdere winnaars zijn, dan wordt dit bedrag verdeeld onder de winnaars.  
 
Bovendien wordt aandacht besteed aan de disseminatie van de knowhow in dit bachelor- of 
masterproject. Samen met de auteur(s) en/of met de betrokken organisatie(s) wordt bekeken hoe de 
knowhow van dit bachelor- en masterproject gedissemineerd zal worden in het welzijnswerk en de 
gezondheidszorg.  
 
 

Artikel 7: Rechten 
 
De organisator van de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp verwerft het recht de ingezonden bachelor- 
en masterprojecten en hun samenvattingen te gebruiken voor publicaties met vermelding van de 
bron.  
 
De toegezonden samenvattingen en bachelor- en masterprojecten mogen worden gepubliceerd op 
de website van Flanders’ Care en op www.onlinehulp-vlaanderen.be met duidelijke vermelding van 
de bron. 
 
In bepaalde gevallen (confidentialiteitsverplichtingen, nakende wetenschappelijke publicatie ...) kan 
een deelnemer vragen om zijn of haar bachelor- of masterproject niet te publiceren. Dit geldt niet 
voor de samenvatting.  
 
De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het bachelor- en masterproject en de 
samenvatting. De inzender vrijwaart Flanders’ Care en de juryleden voor alle aanspraken van derden 
wegens inbreuk op auteursrechten. 
 
De inzending van een bachelor- of masterproject houdt geen overdracht van auteursrecht en/of 
enige met het auteursrecht samenhangende bevoegdheid in. 

http://www.onlinehulp-vlaanderen.be/

