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Stichting van openbaar nut – Onder De Hoge Berscherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin. 

Wij nodigen de kandidaten voor de 
promotie 2017 uit om hun dossier in 
te dienen via www.vocatio.be tussen 
1 september en 7 november 2016. 
 
De beurs richt zich tot jongeren van 
18 tot 29 jaar, die Belg zijn of een 
verankering hebben in België, maar 
die voor hun roeping in de 
ontwikkelingsfase tegengehouden 
worden door een gebrek aan 
financiële middelen. De beurs wordt 
uitgereikt in de meest uiteenlopende 
disciplines. 
! De beurzen zijn niet van toepassing 
voor het aanvangen van studies of 
voor projecten met commerciële 
doeleinden. 

www.vocatio.be 
 



 
 

OPROEP TOT KANDIDATUREN  

De oproep tot kandidaturen gebeurt jaarlijks. Geïnteresseerde jongeren worden uitgenodigd op onze website 
www.vocatio.be vanaf 1 september 2016 om hun dossier in te dienen. De kandidaturen worden aanvaard tot 7 
november 2016. Daarna volgt de selectie van de jury (30 experts uit verscheidene disciplines) die op een volledige 
objectieve wijze 15 laureaten selecteren. Deze 15 beurswinnaars worden enkele maanden later voorgesteld op de 
jaarlijkse beursuitreiking. Ieder jaar ontvangt VOCATIO zo’n 250 kandidaatsdossiers. 
 
De roeping van de kandidaat kan tot alle domeinen behoren: het sociale veld, geneeskunde, stedenbouw, 
ambachten, antropologie, archeologie, natuurwetenschappen, toegepaste -, beeldende - en plastische kuntsen, 
paramedische wetenschappen, filosofie, recht, wetenschappelijk onderzoek, sport en nog vele andere. 
 
Oud-laureaten 
Ziehier enkele voorbeelden van laureaten, bekend of erkend binnen hun domein: Sophie Karthauser – sopraan, 
Fréderic Fonteyne - cineast, Anne Teresa De Keersmaeker - choreografe, Jan Michiels – pianist, Jean Bourgeois – 
avonturier, Matthieu Kervyn - volkanoloog, Gaël Turine – fotograaf, Mahjouba Hammdan Lachkar – sociaal 
verpleegster en Toon Gielen – technicus. 
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VOCATIO, DE STICHTING 
 

Al 53 jaar steunt de stichting VOCATIO getalenteerde en gepassioneerde jongeren met een gebrek aan financiële 
middelen om zich te onplooien in hun roeping. Naast de financiële steun biedt de stichting ook erkenning en een 
netwerk. De VOCATIO-beurs betekent een sprinkplank voor het leven.  
VOCATIO werd opgericht in 1963 door Émile Bernheim volgens het model van de Franse zusterstichting ‘La Fondation 
Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation’.  
 
Enkele cijfers  
• Ieder jaar schenkt de stichting 15 beurzen van € 10 000 
• Een jaarlijkse selectie uit zo’n 250 kandidaturen  
• Reeds 729 beurzen in een 53-jarig bestaan, voor een bedrag van € 3 793 941 

 
ONZE PARTNERS 2016 

 

 
 

CONTACT 

 
Zin om de informatie over VOCATIO te delen? Wil u iemand van VOCATIO of één van onze laureaten contacteren? 
Wil u graag nog meer informatie? Contacteer dan Niki Desmaele: +32(0)2 213 14 92 of communication@vocatio.be 
  
VOCATIO - Beenhouwersstraat 53 – 1000 Brussel  - www.vocatio.be 
info@vocatio.be  -  Facebook > bourses VOCATIO beurzen 

http://www.vocatio.be/
mailto:info@vocatio.be

