
 

KANDIDAATSTELLING VOOR VASTE BENOEMING 
IN EEN WERVINGSAMBT 

 
 
 
(Toepassing van art. 31, art. 35 en van art. 35bis van het Decreet van 27 maart 1991, zoals gewij-
zigd, betreffende rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs) 
 
Tegen ONTVANGSTBEWIJS 
 
 
Aan het schoolbestuur (naam en adres): 

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................  

 
 
Ondergetekende (voornaam, naam en adres van het personeelslid): 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 .................................................................................... , telefoon:  ........................................................  

geboren te  ........................................................................... , op  .........................................................  
 
in het bezit van het (de) volgende bekwaamheidsbewijs (-bewijzen)1): 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

tewerkgesteld in de school/scholen (naam en adres): 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

binnen de scholengemeenschap Sint-Nicolaas BasisOnderwijs Zuid 

 

 

 
1) Getuigschrift, diploma, nuttige ervaring, bewijs van pedagogische bekwaamheid, ... 



 

 

 
stelt zich verwijzend naar het bericht "Vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt" van  

15 oktober 2022, bij deze kandidaat voor een vaste benoeming in  

een wervingsambt op 1 januari 2023 in volgende vacante betrekking(en); 

 

school 
(naam en adres) 

SG 
naam 

Ambt 
Aantal prestatie-

eenheden per week 

    

 
Zoals blijkt uit de hierbijgevoegde dienstattesten heeft hij/zij op …./…./………. (datum) 
(administratief medewerker)1) de daartoe vereiste dienstanciënniteit 
 

 Hij/Zij is zo vrij de aandacht te vestigen op het feit dat hij/zij een dienstanciënniteit heeft van ten 
minste 360 dagen2) op 31 augustus 2022 gepresteerd in een betrekking van de betrokken categorie3). 
 

 Hij/Zij geeft, als deeltijds vast benoemd personeelslid, hierbij te kennen een beroep te willen 
doen op de voorrangsregeling waarvan hij/zij op grond van artikel 35, ' 3 van het Decreet van 27 maart 
1991, zoals gewijzigd, betreffende rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs voor een 
uitbreiding van zijn/haar vaste benoeming in aanmerking komt3). 
 

 Hij/Zij, dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, voldoet aan de voorwaarden, zoals bepaald in 
artikel 35bis van het Decreet van 27 maart 1991, zoals gewijzigd, betreffende rechtspositie perso-
neelsleden gesubsidieerd onderwijs3). 
 
 
 Datum Handtekening 

 ...........................................................................   .....................................................................  
 

 
1) Schrappen en invullen wat van toepassing is. 

2) Deze 360 dagen dienen bij de inrichtende macht waar de vacante betrekking zich voordoet, verworven te zijn. Indien 

men 360 dagen binnen de inrichtende macht heeft verworven, geldt deze voorrang voor alle vacatures binnen de scholenge-

meenschap. Indien men niet aan 360 dagen binnen de inrichtende macht komt, kan deze eventueel de diensten bij andere 

inrichtende machten van de scholengemeenschap in rekening brengen.  

3         Aankruisen wat van toepassing is. 


