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Inschrijvingsformulier:  
Via vorming hogerop!  

 
Hoe stel ik mij kandidaat?  Je vult samen met je werkgever je inschrijvingsformulier in 
DRUKLETTERS in. Je formulier indienen kan op twee manieren:  

1. Online: Je kan dit formulier online invullen via www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop 
ten laatste op 17 maart. Je moet dit formulier dan niet meer per post of mail versturen. Er 
wordt binnen de week een bevestiging verstuurd naar de kandidaat en de werkgever.  

2. Per post/mail: Je kan er ook voor kiezen om dit formulier op te sturen/mailen ten laatste op 17 
maart (postdatum telt)  naar bovenstaand adres.  

    
Ik vulde dit formulier online in. 
 ja 

 nee 

Ik verstuur dit formulier via mail. 
 ja 

 nee 

Ik bezorg dit formulier per post. 
 ja 

 nee 

Let op!  
Als je inschrijving onvolledig is, aanvaarden we je kandidatuur niet. 

1. Deel 1: Informatie over de kandidaat (in te vullen door de kandidaat)  

Naam: …………………………….…………………….  

Voornaam: ..…….……………………….. 

Geboorteplaats/land: .…………………..……………..….  

Rijksregisternummer: …….- ………………………- ……… 

Straat: …………………………….………………………..   

Huisnr.: ……..…  Busnr.: …...…….. 

Postcode: ……….……….. Gemeente: …………………..……………..………………………….. 

Telefoon/Gsm: …………………………………………………..… 

Emailadres: …………………………………………………..… 

Wat is je hoogst behaalde diploma/getuigschrift? (je kan je enkel kandidaat stellen indien je ten 

hoogste beschikt over een diploma secundair onderwijs). Zet een kruisje . 

 1
ste

 of 2
de

 middelbaar  3
de

 of 4
de

 middelbaar  5
de

 middelbaar 

 6
de

 middelbaar  7
de

 jaar  Buitenlands onderwijs  

 

In welke onderwijsvorm behaalde je je diploma/getuigschrift? Zet een kruisje . 

 BSO   TSO  ASO 

 KSO   Deeltijds BSO/Leertijd  BuSo 

Naam van de gevolgde richting: …………………………………………………..… 

Welke opleiding  wil je volgen? Alle beroepsgerichte opleidingen in het CVO komen in aanmerking  
zie http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/richtingen.asp . Kijk goed na of de 
opleiding in jouw buurt georganiseerd wordt. 

VIVO VZW  
Via vorming hogerop 
Sainctelettesquare 13-15  
1000 Brussel 
Tel: 02 227 22 44 
Email: viavorminghogerop@vivosocialprofit.org 

https://goo.gl/forms/1GsC65vE5AblIxC52
http://www.vivosocialprofit.org/via-vorming-hogerop
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/richtingen.asp
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Naam van de opleiding: …………………………………………………..… 

2. Deel 2: Informatie werkgever en werknemerscontract. (in te vullen door werkgever)  

Info over de organisatie  

Naam van de organisatie : …………………………….………………………. 

RSZ nummer  (kengetal+ stamnummer):   …………- ………………….……………- …………. 

Straat: …………………………….………………………..   

Huisnr.: ……..…  Busnr.: …...…….. 

Postcode: ……….……….. Gemeente: …………………..……………..………………………….. 

Contactpersoon (wie het dossier zal opvolgen) : …………………..……………..………………………….. 

Telefoon/Gsm contactpersoon : ………………………………………………….. 

Emailadres contactpersoon : …………………..……………..………………………….. 

Wat is de voltijdse werktijd in uw organisatie? ……………uur/week 
 

Info over de kandidaat 

Functie van de ingeschreven werknemer ………………………………………………….. 

Datum indiensttreding van de ingeschreven werknemer ………………………………………………….. 

Wekelijkse arbeidstijd van de ingeschreven werknemer ………………………………………………….. 

Geniet de ingeschreven werknemer momenteel van tijdskrediet?  

 Ja 

 Nee 

Indien ja hoeveel uur/week: ……..   uur                 Wat is de einddatum van dit tijdskrediet? …………… 

 

Werkgever verklaart dat:  

De werknemer heeft op 17/03/2017 een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur . 

 Ja 

 Nee 

 

De werknemer is op 17/03/2017 minstens 5 jaar tewerkgesteld in de organisatie. (eventueel met 

opeenvolgende contracten) 

 Ja 

 Nee 

 

Ik bevestig dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 
 

Datum: …../……./201….. 

Handtekening werknemer :  

 

 

……………………………………………... 

Handtekening werkgever :  

 

 

……………………………………………... 

 


