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Overzicht vragen online kandidaatsdossier VOCATIO 

 

 

Biografie en roeping 

- Titel van roeping/ levensproject 

- Domein 

- Vat je levensverhaal (persoonlijk, familie, sociaal...) samen in een paar regels. Je 

opleiding en beroepservaring komen later aan bod (max. 1500 tekens incl. spaties) 

- Beschrijf je roeping. Hoe is die ontstaan? Hoe heb je het ontwikkeld? Waar sta je 

nu en wat zijn je doelstellingen op korte en lange termijn (max. 4500 tekens, 

spaties inbegrepen) 

- Welke maatschappelijke betrokkenheid heeft je roeping? Wil je met je roeping de 

wereld of de (kwaliteit van het) leven van mensen mooier, aangenamer maken? 

Geef 3 voorbeelden (max 2000 tekens inclusief spaties) 

- Draagt je roeping bij tot een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)? Zo 

ja, welke en op welke manier? 

- Vat je roeping samen in maximaal 1000 tekens, inclusief spaties. Deze 

samenvatting zal ook worden toegezonden aan de leden van de plenaire jury als je 

kandidatuur is gepreselecteerd. 

- Welk werk of welke verwezenlijkingen kan je ons voorleggen in verband met je 

roeping? Upload max 1 portfolio in PDF met de werken die je aan de jury wil tonen 

( max 4,5 MB) en geef max 2 links. 



Vocatio beurs 

- Hoe kan de VOCATIO-beurs je helpen bij de ontwikkeling van je roeping? (max. 

1500 tekens inclusief spaties) 

- Welk budget heb je nodig? Geef een gedetailleerde begrotingsraming voor het 

gebruik van de beurs hieronder (max. 3000 tekens inclusief spaties) 

- Geef een overzicht van je budget en het gebruik van de beurs in maximaal 1000 

tekens, inclusief spaties. Deze samenvatting zal ook naar de leden van de plenaire 

jury worden gestuurd als je kandidatuur is gepreselecteerd. 

- Welke andere verzoeken om financiële steun heeft je al gedaan? Met welk 

resultaat? 

- Als je geen studiebeurs krijgt, wat gebeurt er dan met je roeping? Hoe gaat je 

haar bereiken? (max. 1000 tekens inclusief spaties) 

- Naast de beurs, biedt VOCATIO haar laureaten ook steun aan. Geef hieronder 

aan wat je interesseert. 

- Welke andere vormen van steun zou je, naast de aangeboden steun, kunnen 

helpen je roeping te ontwikkelen? 

  

Opleiding en werkervaring 

Welke studies/trainingen heb je gedaan of doe je nog? 

Begindatum - Einddatum - Naam van de instelling - Diploma 

Prijzen en beurzen 

Heb je prijzen of onderscheidingen ontvangen (publicaties, tentoonstellingen, 

recitals, concoursen, enz.)? Zo ja, welke en wanneer? 

Beroepservaring 

Wat zijn je huidige en vroegere relevante beroepsbezigheden/ervaringen (baan, 

stage, vrijwilligerswerk...)? 

Organisatie - Begindatum - Einddatum - Stad - Land - Status - Functie / Titel 

Referenties 

Heb je referenties? Gelieve max. 3 personen te vermelden (naam + voornaam, 

relatie, email en telefoon) 

 

Contact VOCATIO en GDPR 

In welke taal wens je te communiceren met VOCATIO (NL, FR, EN) 

Certificering van de gegeven informatie 

GDPR-kennisgeving 

 


