
   

 

 
 
 

  SOLLICITATIEFORMULIER 

  Dienst kinderopvang(*) – buiten seizoen: 
        herfst- en kerst / weekendwerk (zaterdag) 2017 

 
 (*)Monitor Buitenschoolse Kinderopvang (voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar, nadruk op kleuters) 

 Ja, ik ben nog student.   

 Neen, ik ben geen student meer.    

 

Persoonlijke gegevens: (IN DRUKLETTERS) 

Naam en voornaam :  .................................................................................................................................................................   

Straat + nr. (officieel adres!) :  ................................................................................................................................................  

Postcode + gemeente :  ...........................................................................................................................................................  

Telefoon:  ..................................................................  

Gsm:   ........................................................................  

E-mail:  ......................................................................  

Geslacht: MAN / VROUW 

 

Geboorteplaats:  ..................................................................  

Geboortedatum:  ..................................................................  

Nationaliteit: BELG (indien andere: …………………………) 

Burgerlijke staat: ONGEHUWD  

(indien andere: …………………………………………………………)  

Opleiding: 

Diplomavoorwaarden: 
Eén van de volgende diploma’s of certificaten behaald hebben of de studierichting/opleiding volgen: 
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs: 
- het derde jaar van de derde graad ‘kinderzorg’ (en diploma’s hiermee gelijkgesteld), 
- de opleiding ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ van het volwassenenonderwijs, 
- het derde jaar van de vierde graad ‘verpleegkunde’. 

Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs: 
- het tweede jaar van de derde graad ‘sociale & technische wetenschappen’ 
- het tweede jaar van de derde graad ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ (oude benaming: ‘bijzondere jeugdzorg’), 
- het tweede jaar van de derde graad ‘gezondheids- en welzijnswetenschappen (oude benaming: ‘verpleegaspirant’), 
- het derde jaar van de derde graad ‘internaatswerking’, 
- het derde jaar van de derde graad ‘leefgroepenwerking’, 
- de opleiding ‘jeugd- & gehandicaptenzorg’ van het volwassenenonderwijs. 

Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs: 
- hoger onderwijs van een of meer cycli, 
- hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type, 
- universitair onderwijs van een of meer cycli, 
- bacheloropleiding, 
- masteropleiding. 

 BEHAALD studiegetuigschrift en/of diploma: …………………………………………………………………………………… 

    (Kopie diploma toevoegen indien nog niet ingediend.)   

Gewenste periode tewerkstelling(*): 
Vakantieperiodes 
 Herfstvakantie (30-10-2017 t/m 03-11-2017)  
 Kerstvakantie 1ste week (27-12-2017 t/m 29-12-2017)  
 Kerstvakantie 2de week (03-01-2018 t/m 05-01-2018)  

Weekends en feestdagen  
 zat. 02-09-2017 
 zat. 09-09-2017 
 zat. 16-09-2017 
 zat. 23-09-2017 
 zat. 30-09-2017 

 zat. 07-10-2017 
 zat. 14-10-2017 
 zat. 21-10-2017 
 zat. 28-10-2017 
 zat. 04-11-2017 

 zat. 18-11-2017 
 zat. 25-11-2017 
 zat. 02-12-2017 
 zat. 09-12-2017 
  zat. 16-12-2017 

 zat. 23-12-2017 
 zat. 30-12-2017 

 
 

Eventuele toevoegingen van de sollicitant: 

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

 
 

Datum:  ................................................  Handtekening:  .................................................  

T. 058 53 34 41 

+18  

jaar 

 


