Prijs Fonds Piet Cleemput voor een
Bachelorscriptie Sociaal Werk
Bijdragen tot een betere maatschappelijke dienstverlening

Enkele vragen over uw initiatief
Geef een titel aan uw initiatief. *
Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Geef hier de titel en ondertitel van uw
scriptie.

Geef een korte beschrijving van uw initiatief in maximum zes zinnen. *

Afstudeerjaar *
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Deze beschrijving wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees zo concreet mogelijk.

Prijsgeld

D
R

In welk academiejaar behaalt of behaalde u uw diploma?

Prijs die eventueel toegekend wordt:
€5000

Met welke organisatie of met welk project zal u de Prijs delen zo u Laureaat wordt? *
Geef hier enkel de naam.
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Uw initiatief in detail
Welke is uw motivatie geweest om voor dit onderwerp te kiezen? *
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Welke is de doelstelling van uw scriptie, welke verandering of impact beoogt u? *

Waar zal uw initiatief actief zijn? *
U kunt slechts 1 keuze aanduiden.

Gelieve alleen de meest concrete keuze aan te duiden. Als uw initiatief bijvoorbeeld actief is in een bepaalde
gemeente, duidt u alleen die gemeente aan (in dat geval dus geen provincie, gemeenschap of land aanduiden). Als
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uw initiatief actief is in een bepaalde provincie, kiest u alleen die provincie (en duidt u geen gemeente,
gemeenschap of land aan).

Uw initiatief spits zich toe op 1 gemeente in België
Uw initiatief richt zich tot een hele provincie in België
Uw initiatief richt zich tot een hele Gemeenschap/Gewest in België
Uw initiatief richt zich tot 1 land
Geef de gemeente of postcode in. *
Selecteer de Provincie *

Selecteer de Gemeenschap of Gewest *

Geef het land in. *
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Specifieke vragen
Over uw scriptie

AF

Over uw onderzoeksresultaten

T

Hoe beantwoordt uw bachelorscriptie aan de selectiecriteria? Laat hierbij elk selectiecriterium
afzonderlijk aan bod komen. *

D
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Wat is de relevantie van uw scriptie voor het bredere sociale veld in Vlaanderen? *

Op welke manier hebt u uw onderzoeksresultaten gedeeld, of hoe zal u dat alsnog (kunnen)
doen? *

Over uzelf
Welke zijn uw persoonlijke ambities op korte en middellange termijn? Wat zou u willen realiseren
en waarom? *
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Over uw opleiding
Geef hieronder de naam en het adres van de Hogeschool waar u de Bacheloropleiding Sociaal
Werk volgde, alsook de graad die u behaalde. *
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Geef de naam en de contactgegevens van uw promotor en, eventueel ook van uw copromotor *
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Hoe werd uw bachelorscriptie beoordeeld? *

Indien de bachelorscriptie gemaakt werd door een groep studenten, geef dan hieronder de naam
en de mailadressen van die studenten.

Over het project of de organisatie waarmee de Prijs eventueel gedeeld zal worden
Als u Laureaat wordt van de Prijs Piet Cleemput zal u de prijs delen met de volgende organisatie
of het volgende project binnen het inhoudsdomein van uw bachelorproef:
Naam *
Straat *
Nummer *
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Bus
Postcode *
Gemeente *
Telefoonnummer *
(De internationale schrijfwijze gebruiken a.u.b., vb: +32-2-511 18 40)

GSM
E-mailadres *

D
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Motiveer uw keuze *
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Contactpersoon *
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Enkele vragen over u als kandidaat
Praktische informatie
Aanspreektitel *

Naam *
Voornaam *
Geboortedatum *
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(dd/mm/yyyy)

Nationaliteit *
Straat *

Bus
Land

D
R

Nummer *

AF

Geboorteplaats *

Postcode en gemeente *
Postcode *
Gemeente *
Telefoonnummer *

(De internationale schrijfwijze gebruiken a.u.b., vb: +32-2-511 18 40)

GSM
E-mailadres *
Uw huidige beroepssituatie
(Vink alle statuten aan die in uw huidige situatie van toepassing zijn)

gepensioneerde
student
uitkeringsgerechtigde
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vrijwilliger
werkzoekende
werknemer
zelfstandige
zelfstandige in bijberoep

Financiële gegevens
Naam van uw bank *
IBAN/Bankrekeningnummer *
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BIC Code (SWIFT) *
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Rekeninghouder
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Bijlagen kunt u hier opladen
Uw bachelorscriptie moet u samen met uw volledig ingevulde dossier doorsturen. Zonder deze bijlage is de
indiening van uw dossier niet geldig.

Voeg hier uw bachelorscriptie toe *

T

Abonneren op nieuwe projectoproepen
Hou me op de hoogte over nieuwe projectoproepen rond dit thema
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Vanzelfsprekend respecteert de Koning Boudewijnstichting de privacywetgeving terzake.
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