
 

(1) bvb: GLSO Nederlands, Frans, Geschiedenis 
(2) bvb: Leraar SO, Wiskunde, 3° graad, ASO, 12 u. 

 
 

Aanvraag vaste benoeming op 1 januari 2019 op grond van artikel 40ter 
§3 DRP (geldig voor alle niveaus) 
Personeelsleden met TBS-OB, gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in 
een vacante betrekking 

 
Rubriek 1: identificatie (overal DRUKLETTERS gebruiken aub) 

1.1  stamboeknummer             

 

1.2  naam                        

 

1.3  voornaam                     

 

1.4  adres  straat      nr.   bus    

 

                   postcode          Gemeente   

 

                   telefoonnummer            

 
 

 
Rubriek 2: bekwaamheidsbewijzen 

2.1  Bekwaamheidsbewijs met vermelding van de vakken of specialiteiten: (1) ……………………………............. 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2  Indien dit vereist is voor het vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs: aantal 
       maanden erkende nuttige ervaring: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Rubriek 3: vaste benoeming 

3.1  Ik ben vast benoemd in volgend ambt: (vul de tabel in)        

Instellling 
Ambt en vakken, specialiteiten, 
graad, vorm, opleidingsvorm (2) 

Totale omvang 
vaste benoeming 

Datum vaste 
benoeming 

 
………………………………. 

 
……………………………………………………
……………………………………………….. 

 
………………………... 

 
……………………… 

 
………………………………… 

 
……………………………………………………
………………………………………………….. 

 
………………………….. 

 
…………………….. 

 
………..……………………….. 

 
……………………………………………………
………………………………………………….. 

 
…………………………… 

 
…..…………………. 

Aanvraag vaste benoeming 
via artikel 40 ter §3 DRP 
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Rubriek 4: betrekking van reaffectatie/wedertewerkstelling 

 

4.1 Ik verklaar gereaffecteerd(*)/wedertewerkgesteld(*) te zijn in de volgende instelling: 
 
      ………………………….., sinds………………………. 
 
4.2 in de volgende vacante betrekking: 

 

 

 

 

 

 

 

ambt  

(indien ambt ‘leraar’: vak/spec./opl./module, 
graad, onderwijsvorm, opleidingsvorm ): 

omvang vacante betrekking : 

 

 

 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 

 

4.3 Totaal volume vacante betrekking: 

 

(*) schrappen wat niet past 

 
Rubriek 5: aanvraag vaste benoeming 

 

Ik verzoek hierbij om in toepassing van artikel 40ter, §3 van het DRP vast benoemd te worden in de 
betrekking in de instelling vermeld onder rubriek 4. 

 

Ik ben er van op de hoogte dat de benoeming enkel mogelijk is voor een volume dat hoogstens gelijk kan 
zijn aan het aantal uren dat vacant is. 

 

Ik verklaar op mijn eer dat de inlichtingen op dit formulier juist en volledig zijn. 

Ik voeg de lijst toe van gepresteerde diensten in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Datum: ………………………………  Handtekening van de kandidaat: 

 

 

 
Dit formulier dient uiterlijk 28 november 2018 aangetekend verstuurd te worden naar volgend adres: 

GO! scholengroep Rivierenland 

Lindestraat 123A 

2880 Bornem 

 


