
 

 Aanvraag van een toelage voor een 
afstudeerscriptie  

 

  
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
directie Onderwijs & Vorming 
PAC 'Het Zuid' 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 GENT 
tel. 09 267 74 75 
e-mail: onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be 

In te vullen door de  
behandelende dienst 

ontvangstdatum 

 

 

 Wie vult dit formulier in ? 
Universiteits- of hogeschoolstudenten die een toelage wensen aan te vragen voor hun afstudeerscriptie. 

 Wat is de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor een toelage ? 
De aanvraag kan tot, uiterlijk, 3 jaar na het afstuderen ingediend worden. 

 

 Persoonlijke gegevens 
 

1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. 

 voornaam en naam       

 straat en nummer       

 postnummer en 
gemeente 

      

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 
 geboortedatum  dag     maand     jaar          

 
 IBAN-Nummer B E                  

 

 BIC-code            

 
 rijksregisternummer            -    

 
2 Welke studierichting volgt u of heeft u gevolgd ? 

Geef enkel de studierichting op waarvoor u de afstudeerscriptie maakt/maakte. 

       

       

 

 



 Informatie over de afstudeerscriptie 
 

3 Wat is de titel van uw afstudeerscriptie ? 
       

  

4 Geef een korte omschrijving van het onderwerp van u w afstudeerscriptie. 
       

       

       

       

5 Waarom hebt u dit onderwerp gekozen voor uw afstude erscriptie? 
       

       

       

       

6 Wat is volgens u de relevantie van het onderwerp va n uw afstudeerscriptie voor de provincie 
Oost-Vlaanderen of haar regio's? 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

7 Geef de naam van de promotor(en) van uw afstudeersc riptie. 
Gelieve tevens hun functietitel te vermelden. 

       

       

       

       

  



8 Geef het puntenaantal of de beoordeling op, die u o p uw afstudeerscriptie kreeg. 
Voeg tevens een bewijs hiervan bij dit aanvraagformulier. 

       

       

       

       

 

 Bijlagen 

9 Kruis aan welke bijlagen u toevoegde aan dit aanvra agformulier. 
Voeg zeker de eerste 3 bewijsstukken toe die hieronder zijn opgesomd. 

  2 exemplaren van de afstudeerscriptie  

  curriculum vitae  

  bewijs van de punten of beoordeling die op de afstudeerscriptie werd gegeven  

  andere:       

 

 Ondertekening 
 
10 Onderteken dit formulier. 
 

 datum  dag     maand     jaar          

 
 handtekening 

 
  

      

 voornaam en naam        

  

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 
 
11 Stuur het formulier en de bijlagen naar: 

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen  
directie Onderwijs & Vorming 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 GENT 

 

 Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag? 
 
12 De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. 

Uw afstudeerscriptie zal beoordeeld worden op algemene kwaliteit, originaliteit en op de mate van relevantie 
voor het provinciebestuur. 
De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen zal, op basis van een verslag van twee ambtenaren, 
uiteindelijk beslissen welke prijs wordt toegekend. 

Ten laatste op 31 januari van het jaar dat volgt op uw aanvraag, zal u op de hoogte gebracht worden van de 
beslissing. 

 



 Privacywaarborg 
 
13 In het kader van de vervulling van onze wettelijke opdracht nemen wij uw relevante persoonlijke gegevens op 

in onze bestanden. U kunt deze inzien en verbeteren conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 
8 december 1992.  

 
 


