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 Selectiereglement internationale jongerenvertegenwoordigers 2023 

 
 
1. De algehele beoordeling 

 
De beoordeling van de jongeren die zich kandidaat stellen voor EU en VN 
jongerenvertegenwoordiger gebeurt in drie fases. De kandidaten worden op alle fases beoordeeld op 
100 punten. Deze tabel geeft aan hoeveel elk element doorspeelt in de drie beoordelingsmomenten. 
De jury heeft het laatste woord over de aanstelling van de definitieve kandidaten.  
 
Eerste selectiemoment: kandidatenformulier en voorstelvideo.  
 
Na eerste fase: selecteren van max. 20 kandidaten per vertegenwoordiging, in totaal 80 kandidaten.   

Kandidatenformulier  75 punten  

Voorstelvideo 25 punten 

Totaal  100 punten  

 
Tweede selectiemoment: kennismaking en opdrachten 
 
Na tweede fase: selecteren van 5 kandidaten per vertegenwoordiging, in totaal 20 kandidaten  

Kandidatenformulier en voorstelvideo 50 punten (al doorgegeven punten herleid naar 50) 

Opdrachtenmiddag 100 punten  

Totaal  150 punten -> zal herleid naar 100 punten 

 
Derde selectiemoment: speech 
 
Na derde fase: selecteren van 4 nieuwe EU en VN jongerenvertegenwoordigers  

Kandidatenformulier en voorstelvideo 25 punten  

Opdrachtenmiddag 25 punten  

Informele kennismaking 50 punten 

Speech  50 punten   

Totaal  150 punten -> zal herleid naar 100 punten 

 
2. Beoordeling van de kandidatenformulieren  

  
Maximaal 20 kandidaten per mandaat worden uitgenodigd voor een opdrachtenmiddag met de leden 
van de selectiecommissie. De stafmedewerker van De Ambrassade maakt op basis van de 
kandidatenformulieren de selectie. Deze beoordeling wordt voorgelegd aan de leden van de 
selectiecommissie. Ze geeft een score op 75 door punten te geven op motivatie, ondernemingszin en 
schriftelijke communicatie. 
 
3. Beoordeling van de voorstelvideo 

De jury geeft een score op 25 door punten te geven op volgende categorieën: 
 

Spontaniteit 5 punten 

Welbespraaktheid 10 punten 
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Motivatie 10 punten 

 
4. Beoordeling van de opdrachten 

De kandidaten, uitgenodigd voor de opdrachtenmiddag, krijgen enkele opdrachten voorgelegd die 
gelinkt zijn aan het mandaat. Op basis van de kandidatenformulieren en de resultaten van de 
opdrachten, worden er 3 finalisten gekozen per mandaat. Tijdens de opdrachten, worden volgende 
vaardigheden beoordeeld: 
 

Kennis van het thema en ontwikkelingen  15 punten  

Motivatie, ondernemingszin  30 punten  

Kennis van Engels en Frans 15 punten  

Overtuigingskracht en communicatie  20 punten  

Samenwerken en aanpassingsvermogen 20 punten  

 
5. Beoordeling van de speech  

Op de finaleavond komen er per vertegenwoordiging drie kandidaten aan bod die een mondelinge 
presentatie geven. De selectiecommissieleden geven een score op 100. Dit doen ze door punten te 
geven op volgende categorieën: 
 

Inhoudelijke kennis 30 punten  

Overtuigend spreken  20 punten  

Publieksgericht  20 punten  

Charisma  20 punten  

Motivatie 10 punten 

 
6. De selectie van de jongerenvertegenwoordigers 

De beslissing voor de uiteindelijke selectie ligt bij de selectiecommissie. De behaalde score is hierin 
een belangrijke indicator. De uiteindelijke keuze wordt bij consensus door de jury gemaakt. 
 
7. De samenstelling van de selectiecommissie 
 
De selectiecommissie is samengesteld uit 

− Huidige EU en VN jongerenvertegenwoordigers 

− Vertegenwoordiger Vlaamse Jeugdraad, aangesteld door de Adviesraad 

− 1 à 2 externe juryleden 

− Stafmedewerker EU+VN van De Ambrassade 
 

8. Betwistingen 

Bij betwisting worden de grieven voorgelegd aan de selectiecommissie. De selectiecommissie heeft 
in deze beslissingsrecht. 


