Richtlijnen voor Aanmelding
(scroll down for English version of the guidelines)

Wat leuk dat je je wilt aanmelden voor Generation Inclusion!
Voor je aanmelding vragen we je het volgende aan te leveren:
MOTIVATIE
Voeg in maximaal één A4 een motivatie toe:
Beschrijf hier in ieder geval
• Hoe het idee tot stand is gekomen
• Waarom jij dit verhaal het beste
kan vertellen.
• Wat jou heeft geïnspireerd voor dit verhaal.
• Noem een film of serie die kan dienen als
referentie voor jouw idee.
En verder:
• Waar zie jij jezelf over twee jaar?
• Zijn er eventueel makers of personen die je
als voorbeeld ziet?
• Van wie zou jij wel eens les willen hebben?
PLAN
Omschrijf in maximaal twee A4 je idee of plan
voor een film of serie in een samenvatting/
synopsis:
De synopsis beschrijft het verhaal in het kort.
Het wordt duidelijk:
• wie de hoofdpersoon is,
• waar het verhaal zich afspeelt,
• wanneer het verhaal zich afspeelt,
• wat – globaal – de inhoud is van het verhaal en
• waarom het verhaal verteld moet worden.

CURRICULUM VITAE
Voeg in maximaal één A4 een Curriculum Vitae
(levensloop) toe.
In dit geval gaat het niet alleen om relevante
werkervaring, maar juist ook wat je verder
nog doet, waar je interesses liggen, waar je
naar school ging. Je kunt hier ook eventueel
linkjes in zetten naar eerder gemaakt werk of
een showreel. Heb je al eerder iets geschreven,
zo ja, noem voorbeelden. Vergeet ook niet je
contactgegevens te delen in je CV.
SCOUT
Geef in je aanmelding ook aan, indien van
toepassing, via welke scout je kennis hebt
genomen van Generation Inclusion.
Maak van deze vier A4’tjes één PDF:
Alleen tekst, géén afbeeldingen.
(Een kleine foto in je CV uitgezonderd.)
• Je Curriculum Vitae moet je naam en
contactgegevens bevatten.
• Het PDF-bestand mag géén
documentbeperkingen hebben (afdrukken,
kopiëren)
•

Geef je PDF de volgende naam:
achternaam_titel project

Het is ook mogelijk om alle gevraagde informatie in het Engels aan te leveren.
Deadline aanmelden voor Generation Inclusion traject één: maandag 24 mei 2021
Alleen aanmeldingen die voldoen aan de richtlijnen worden in behandeling genomen.
Door het versturen van je aanmelding bevestig je dat:
je minimaal 18 jaar bent
je in ieder geval part-time beschikbaar bent van 15 juni tot en met 30 september 2021.
je op de hoogte bent van de Algemene Voorwaarden en van de Privacy Verklaring.

www.generationinclusion.com.

Application guidelines
You’re about to sign up for Generation Inclusion.
To sign up, we ask you to provide us with the following:
MOTIVATION
Add a motivation in max. one page A4.
Please describe in this motivation:
• Why this story inspired you
• How did this idea came about?
• Why you should be the one to tell this story
• Name a movie or series that can serve as a
reference or inspiration

•
•
•

And:
Where do you see yourself in two years?
Are there any film- or television makers you
admire?
Who would be your ideal teacher or coach
in your journey to become a filmmaker?

PLAN
Describe your idea for a film or series in a
synopsis/summary of max. two pages A4,
including:
• who the main character is,
• where the story will take place,
• when the story will take place,
• general description of the story (story
line), why this story should be told
(urgency).

CURRICULUM VITAE
Add a Curriculum Vitae (course of life, resumé)
of max. one page. Next to relevant work experience, we are also interested in other experiences, what else you do, where your interests
lie, where you went to school and any extracurricular activities. You can also add links
to your showreel or any other previous work.
Have you previously written? If so, please give
examples. Important: please share your contact details as part of your CV.
Create one PDF of these four A4s:
Text only, no images (Except for a small
photo in your curriculum vitae)
• The PDF file is should not have document
restrictions (printing, copying)
•

Please name your PDF as follows:
surname_title project
SCOUT
Please mention the name of the Generation
Inclusion scout you contacted before
registration (if applicable).

Your application may also be submitted in English
Application deadline for Generation Inclusion’s first trajectory: Monday 24 May 2021
Only registrations that meet the guidelines will be considered.
By submitting your application you confirm that:
• you are at least 18 years old
• you will be available at least part-time in 2021 from June 15 to September 30.
• you agree to the General Terms and Conditions (Dutch) and the Privacy Statement (Dutch).
www.generationinclusion.com

