
 
 

stad brugge dienst onderwijs 
 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
Burg 12 
8000 BRUGGE 
dienst.onderwijs@brugge.be 
  

 
 

Kandidatuurstelling voor een tijdelijke betrekking in het stedelijk 
onderwijs in Brugge voor het schooljaar 2018-2019 

Identiteit van de kandidaat 
NAAM en voornaam : ........................................................................................................................................................ 
 
Woonplaats:..................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
Telefoon / gsm :   .................. ………..       E-mail:  .....................................  
 
Geboortedatum : .................. ………….       Geboorteplaats :  ........................  
 
Nationaliteit:..............................................Rijksregisternummer:....................................... 
 
Diploma’s & getuigschriften: GELIEVE AFSCHRIFTEN BIJ TE VOEGEN indien u nog 

niet in dienst was, anders komt u niet in aanmerking.                         
Diploma’s :  .........................................................................  
 
Diploma lerarenopleiding:  JA NEEN 
 
Leraar in opleiding: .............................. Ingeschreven van………………………..tot……………….………. 
 
Ondergetekende stelt zich kandidaat voor een betrekking aan volgende scholen: 
 
o Basisschool Brugge Noord                  o Basisschool De Triangel 
 
o Basisschool Sint-Michiels                  o BLO De Ganzenveer 
 
o Kunsthumaniora (KSO) - Academie            o SNT - Volwassenenonderwijs 
 
o        Deeltijds kunstonderwijs – Conservatorium o Deeltijds kunstonderwijs – Academie 
 
Ondergetekende stelt zich kandidaat voor volgend ambt/vak: 
 
Alle Scholen             o administratief medewerk(st)er o ICT-Coördinator 
 
 
Basisonderwijs o Kinderverzorg(st)er   o Godsdienst, welke:….……. 
& BLO: 

  o Kleuteronderwijzer(es)  o Lager Onderwijzer(es) 
 

  o Lichamelijke opvoeding  o Zorgcoördinator 
 

  o Ergotherapeut(e)    o Kinesitherapeut(e) 
 
   o Logopedist(e)    o Orthopedago(o)g(e) 
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Kunsthumaniora (KSO): o Leraar (welke vakken):………………………..…………….…………………… 
Academie                                     ………….……………………………………………………………………………………… 
 
    o Opvoeder    
 
SNT (Volwassenenonderwijs):  
 

    o Leraar (welke vakken):……………………………………….…..……………. 
     …………………………………………………….………………………………………….. 
     
Deeltijds Kunstonderwijs: o Leraar muziek/woord/dans: …………………………………………………… 
Academie & Conservatorium          …………………………………………………………………………………………………. 
 
    o Toezichter   o Pianobegeleider 
    o Opsteller (DKO) 
 
    o Leraar beeldende kunsten: ……………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor : 
 
o korte aanstellingen o lange aanstellingen   o Alle 
 
o dagprestaties  o avond/weekendprestaties  o Alle 
 
o voltijds  o deeltijds: aantal uren:…….  o Alle  
 
 

Ondergetekende is reeds aangesteld voor doorlopende duur of vastbenoemd bij volgende  
Inrichtende macht:…..…………………………………………..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………..……..voor .………………………… uur. 
 

Ik verklaar op eer dat deze gegevens correct zijn ingevuld. 
 
Datum :  ................................    Handtekening: 
 

Het personeelslid dat een beroep wenst te doen op de voorrangsregeling, moet, op 
straffe van ongeldigheid, vóór 15 juni 2018 bij de inrichtende macht kandideren bij 
een ter post aangetekend schrijven. De poststempel van afgifte geldt als datum van 
indienen. 

Enkel mensen die voldoende TADD-anciënniteit hebben kunnen hierop een 
beroep doen. 
 
Wie geen beroep doet op de voorrangsregeling kan steeds solliciteren door dit 
ingevulde formulier per gewone post te versturen. 
De kandidatuurstelling dient gezonden naar het College van Burgemeester en 
Schepenen, Burg 12 te 8000 Brugge of dienst.onderwijs@brugge.be 


