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 Ontw ikke len  van  een  vo ed ingspr oduct  voo r  

i ndus t r i ë l e  p ro duc t i e  en/o f  met  gr oot  
mar kt pot ent iee l   

 
Wedstrijdreglement 
 
De wedstrijd wordt georganiseerd door FEVIA Vlaanderen, de Federatie van de voedingsindustrie in Vlaanderen, 
in samenwerking met partners uit het onderwijs.  
Dit wedstrijdreglement bepaalt de voorwaarden voor deelname en bevat alle belangrijke data en gegevens voor 
de TROFEE FEVIA Vlaanderen voor secundaire scholengemeenschappen. 
 

Het doel van de TROFEE FEVIA Vlaanderen is het ontwikkelen van een nieuw voedingsproduct (vast of vloeibaar), 
waarbij de volgende aspecten van belang zijn: het recept, de smaak, de geur, het uitzicht, de mogelijkheid tot 
industriële productie en/of marktpotentieel, de verpakking, de marketing en de verkoop aan de consument in 
de winkel. 
 
De wedstrijd nodigt dus uit om een voedingsproduct te maken waar de consument storm voor loopt!  

 
 

1. Doelgroep 
 

Alle secundaire scholen van de Vlaamse scholengemeenschap worden uitgenodigd om deel te nemen. 
Deelnemen kan enkel via de scholengemeenschap. 
Elke school mag maximum drie teams samenstellen die afkomstig kunnen zijn uit verschillende studierichtingen 
en/of verschillende scholen/verschillende niveaus/verschillende onderwijsvormen.  
 

2. Verloop van de wedstrijd 
 

Elke scholengemeenschap kan maximum drie dossiers (= drie nieuwe producten) indienen. 
 
Elk dossier moet uit vier delen bestaan: 1) een korte inhoud, 2) een beschrijving van het vernieuwend of nieuw 
product, 3) een bedrijfseconomisch deel met de business- en marketingaspecten en 4) een media-tekst van max. 
150 woorden + 1 foto van het team en een foto van het product: standaard format (.JPEG) in hoge resolutie 
(minimum 1200*800 pixels, 300 dpi).  
 
Alle dossiers zullen worden gescreend door de verantwoordelijken van FEVIA Vlaanderen op het naleven van het 
onderhavige wedstrijdreglement. FEVIA Vlaanderen heeft de eindbeslissing over welke teams kunnen 
deelnemen. 
Na aanvaarding zullen de deelnemende teams via hun school/scholengemeenschap worden uitgenodigd voor de 
verdediging van hun dossier. 
De dossiers zullen door de deelnemende teams worden verdedigd door middel van een korte PowerPoint 
presentatie (maximum 10 slides) voor de jury van de wedstrijd op 17 maart 2017. De producten kunnen 
vooraf of ter plaatse worden geproduceerd/afgewerkt en voorgesteld met hun verpakking aan de jury. De jury 
moet de producten kunnen proeven.  
 
De begeleiders van het team mogen de mondelinge presentatie bijwonen op voorwaarde dat ze op geen 
enkele wijze tussenkomen en de studenten niet afleiden. De jury behoudt zich het recht van deze 
mogelijkheid af te wijken. 



 
 
 
Tenzij tegenbericht, zal de jurering plaatsvinden in de lokalen van SYNTRA West, Doorniksesteenweg 220, 
8500 Kortrijk. 
De ceremoniële prijsuitreiking van de TROFEE FEVIA Vlaanderen vindt plaats op woensdag 26 april 2017. 

 
 

3. Aanmelden en indienen van het dossier 
 
Aanmelden: Tegen donderdag 10 november 2016 geeft de scholengemeenschap per e-mail door of ze 
deelneemt en met welk team aan FEVIA Vlaanderen t.a.v. Nadia Lapage nl@fevia.be en in cc ma@fevia.be  en 
idc@fevia.be. In bijlage 1 vindt u de template voor deze aanmelding. Na ontvangst van deze aanmelding zal FEVIA 
Vlaanderen binnen 5 werkdagen een bevestigingsmail sturen. 
 
Indienen van het dossier: Tegen vrijdag 17 februari 2017, 15u00 ten laatste moeten het volledige dossier (zie 
punt 3.4) met bijlagen 2 en 5 per e-mail worden doorgemaild naar Nadia Lapage nl@fevia.be en in cc 
ma@fevia.be en idc@fevia.be  
 
Na ontvangst van het dossier zal FEVIA Vlaanderen binnen de 5 werkdagen een bevestigingsmail sturen. Indien 
deze om de één of andere reden niet wordt ontvangen door de indieners worden deze verzocht om dit zo vlug 
mogelijk te laten weten op straffe van uitsluiting uit de wedstrijd. 
 
De deelnemende teams worden binnen de 10 werkdagen na de ontvangst van het volledige dossier met bijlages 
op de hoogte gebracht over de al dan niet aanvaarding van het dossier. 
 
3.1 Aantal aanmeldingen per scholengemeenschap 
Elke scholengemeenschap kan maximaal 3 teams met telkens één dossier laten deelnemen. Een team bestaat 
uit minimum 2 en maximum 8 leerlingen. Er mogen maximum 2 begeleiders verkozen worden.  
De teams kunnen samengesteld zijn uit: 

 Leerlingen van 1 school OF 

 Leerlingen uit verschillende scholen/ van een verschillende studierichting binnen eenzelfde 
scholengemeenschap  

De TROFEE FEVIA Vlaanderen wil bijdragen tot het multidisciplinaire samenwerken van leerlingen uit 
verschillende vakgebieden of verschillende studierichtingen. 
 
3.2 Bijkomende voorwaarden 
De deelname is enkel geldig onder volgende voorwaarden: 

 de school/scholengemeenschap staat in voor de verzekering van de leerlingen tijdens hun deelname 
aan de wedstrijd; 

 elke scholengemeenschap gaat vooraf na of de dossiers voldoen aan de doelstellingen van de wedstrijd. 
 
3.3 Gegevens aanmelding (template als bijlage 1) in te vullen per team (10/11/2016) 

 coördinaten scholengemeenschap en deelnemende scholen 

 coördinaten contactpersoon (1) voor deze wedstrijd 

 deelnemende studierichting(en) 

 naam begeleider(s) + functie 

 naam team 

 namen van de studenten van het team (2 tot maximum 8) 

 e-mailadressen (drukletters en duidelijk leesbaar) 
 
3.4 Gegevens deelname en inhoud van het dossier (17/02/2017) 
Het dossier is maximaal 10 pagina’s inclusief bijlagen (A4-formaat, Calibri 10 of Arial 11, enkelvoudige alinea): 
 
Deel 1 Korte inhoud door middel van een technische fiche (1 A4) volgens de template in bijlage 2.  
Hierin staan o.a.:  

 naam team, korte voorstelling project; 

 coördinaten scholengemeenschap en deelnemende scholen; 

 naam van het product, categorie (snack, schotel, nagerecht, drank…), samenstelling, proces, verpakking 
en opslag; 
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 het vernieuwende aspect. 
 
Deel 2 Bestaat uit de voorstelling van een nieuw voedingsproduct: recept, bereidingswijze, technologie, 
verpakking, smaak, geur en uitzicht. Er zal worden aangegeven waarom het product vernieuwend is. Er wordt 
ook aandacht besteed aan de mogelijkheid tot industriële productie en/of marktpotentieel. De verpakking wordt 
beschreven met aandacht voor milieuaspecten. Er wordt een voorstel voor etikettering opgemaakt. 
 
Deel 3 Een beknopt businessplan waarin onder andere de volgende punten zijn opgenomen:  

 naam team; 

 korte voorstelling project en naam van het product; 

 coördinaten scholengemeenschap en deelnemende scholen; 

 kostprijsberekening (inclusief: loonkost, kost voor ingrediënten, verpakkingskost, kosten voor PR en 
marketing, kosten voor distributie en facultatief energiekost, onderhoudskost);  

 prijszetting (aan welke prijs wil je je product verkopen?); 

 marktpositionering (welke concurrerende producten zijn er nu op de markt?); 

 afbakening van de doelgroep (wie zal uw product kopen?); 

 marketing en promotie van het product;  

 succesfactoren en beperkingen van het product. 
 

Voor deel 2 en 3 is er geen opgelegde template voorzien mits naleving van de hierboven vermelde voorwaarden. 
 
Deel 4   Media-dossier (zie bijlage 5): Dit bestaat uit 2 foto’s, namelijk van het product en van het team (in 
standaard formaat.JPEG en in hoge resolutie, max. 1200*800 pixels, hoge resolutie 300pi) en een informatieve 
en attractieve tekst van maximum 150 woorden. Deze foto’s met tekst zullen opgenomen worden in een 
brochure bestemd voor het grote publiek. Het is dus raadzaam voorzichtig te zijn met de informatie die wordt 
vrijgegeven.  
  

4. Jurering  
 
De dossiers worden beoordeeld naar inhoud en presentatie (mondeling en schriftelijk). 
De organisatie bepaalt de evaluatiecriteria. In bijlage 3 zijn de evaluatiecriteria toegevoegd.  
De jury zal bestaan uit maximum 12 personen. De juryleden zullen de dossiers beoordelen aan de hand van de 
opgelegde criteria en een vraaggesprek met de studenten.  
De begeleiders mogen niet aanwezig zijn tijdens de jurering. 
 
De juryleden zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van maatschappelijke actoren en van het onderwijs. 
De juryleden zullen een vertrouwelijkheidsclausule ondertekenen. Bij overmacht (in geval bijvoorbeeld een 
jurylid bij een bepaalde presentatie afwezig is) zal de gemiddelde score van de andere juryleden genomen 
worden voor het afwezige lid. 
De individuele scorefiches die de juryleden hebben ingevuld, zijn confidentieel. 
De resultaten van de juryleden worden ter plaatse verwerkt, zijn bindend en staan niet ter discussie. 
Een FAQ (Frequently Asked Questions) van de juryleden tijdens de mondelinge presentatie is toegevoegd in 
bijlage 4. 

 

5. Praktische schikkingen 
 
5.1 Algemeen 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor toegebrachte schade door deelnemers, kosten hiervoor worden 
doorgerekend aan de school/scholengemeenschap waartoe de deelnemende leerlingen behoren. 
Er mag niets aan de muren worden geplakt. Er mag niet worden gerookt in de gebouwen. 
 
5.2 Voorbereiding wedstrijddag  
Bij aankomst op 17 maart 2016, meldt het team zich bij SYNTRA West, Doorniksesteenweg 220 te 8500 Kortrijk. 
De teams moeten ervoor zorgen dat ze voldoende product meebrengen om elk jurylid (maximum 12) te laten 
proeven. De deelnemers moeten het presentatiemateriaal, bordjes, glazen, keukengerei, bestek en alle andere 
benodigdheden voor de presentatie van de producten meebrengen. De teams worden uitgenodigd om het lokaal 
achter te laten in de staat waarin ze het gevonden hebben.  
 



 
 
Tijdens de voorbereiding van de voorgestelde producten zullen de deelnemers en begeleiders gefotografeerd 
en/of gefilmd worden. Dit beeldmateriaal kan in de toekomst gebruikt worden door de wedstrijdorganisatie.  
Studenten die deelnemen aan de competitie aanvaarden dat er foto’s en/of filmmateriaal van henzelf en hun 
producten kunnen gemaakt worden en dat deze documenten gebruikt kunnen worden door Fevia of de media 
voor promotionele of informatieve doeleinden, tenzij tijdig anders gestipuleerd per schriftelijke overeenkomst. 
 
De presentaties mogen maximaal 25’ in beslag nemen: 15 minuten voor de presentatie en 10 minuten voor het 
proeven en het beantwoorden van de vragen van de jury. 

 

6. Prijsuitreiking 
 
De ceremoniële prijsuitreiking zal plaatsvinden op 26 april 2017 tijdens een evenement van FEVIA Vlaanderen. 
De precieze locatie wordt later medegedeeld. Tenzij tegenbericht, zal FEVIA Vlaanderen aan de teams vragen 
om hun product te presenteren aan het publiek tijdens de prijsuitreiking. 
De kosten die hierbij gemaakt worden, zullen gedeeltelijk vergoed worden (met een kostennota en voor een 
max. bedrag van 150 euro/team). 
 

7. Prijzen 
 
De prijzen bestaan uit: 
 

1) Voor het winnende team: een cheque ter waarde van € 1.000, eventueel te verdelen over verschillende 
scholen indien relevant.  

2) De jury kan een ‘tweede prijs’ toekennen. Een cheque van € 500 zal toegekend worden aan de school 
die deze prijs eventueel wegkaapt. 

3) De jury kan een “eervolle vermelding” geven aan een team dat uitblinkt in een bepaald aspect, bij 
voorbeeld: heel innovatief product, professioneel marketingplan,…  

4) Alle genomineerde teams ontvangen een cheque van € 200 voor de school. 
5) Alle deelnemende leerlingen krijgen een opleidingscheque van het IPV (Initiatieven voor Professionele 

Vorming van de Voedingsnijverheid, dit is het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie).  

 
FEVIA Vlaanderen zal –binnen haar beschikbare middelen- ruime ruchtbaarheid verzekeren via persartikels over 
het winnende team, de genomineerden en hun scholen, naar de algemene pers en naar gespecialiseerde 
magazines.  
 

8. Overige bepalingen 
 
De onderwijsinstellingen zullen de nodige maatregelen nemen voor de bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten. FEVIA zelf zal de intellectuele eigendomsrechten eerbiedigen. 
Verplaatsingskosten en andere kosten zijn ten laste van de scholen/scholengemeenschappen en zullen niet 
kunnen verhaald worden op FEVIA Vlaanderen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
De teams kunnen worden uitgenodigd om hun producten voor te stellen op beurzen en exposities waarop FEVIA 
of FEVIA Vlaanderen aanwezig zal zijn. 
FEVIA Vlaanderen heeft het recht om de wedstrijd te wijzigen, op te schorten of te annuleren indien nodig. 
De deelname aan de wedstrijd betekent automatisch de volledige aanvaarding van de voorwaarden van dit 
reglement door de studenten en door de onderwijsinstelling. 


