
                     -              
               -                 

                    

 

 

ENGAGEMENTSVERKLARING 

 

Als centrum voor deeltijds onderwijs zullen we er alles aan doen om al de ingeschreven jongeren te 

begeleiden in hun traject. We zullen hen steunen, sturen en motiveren om hun talenten en 

kwaliteiten te ontplooien en te benutten. We willen alle jongeren begeleiden in hun schoolse 

opleiding, maar we willen hen ook emotioneel, sociaal en maatschappelijk versterken zodat ze aan 

het einde van hun traject sterk staan in de stap naar het zelfstandige leven.  

Hiervoor willen we ons volledig inzetten, dit is ons engagement, maar kunnen dit zeker niet alleen. 

De belangrijkste speler hierin is de jongere zelf, gesteund door de ouders. We vragen hiervoor dan 

ook een verklaring van hun engagement.  

Wanneer dit engagement niet wordt nagekomen, zullen we al de partijen weer samenroepen en 

mogelijk overgaan tot de stopzetting van de inschrijving.  

Wat verwachten we van jullie? 

 Aanwezigheid:  

 

Het spreekt voor zich dat we geen traject kunnen begeleiden wanneer een jongere niet 

aanwezig is. Wanneer het aantal ongewettigde afwezigheden te hoog is, zullen we met de steun 

van het CLB trachten hierin verandering te brengen. Lukt dit niet, dan zullen we overgaan tot 

uitschrijving. Dit geldt voor al de jongeren, onafhankelijk van hun leeftijd. 

 

 Voltijds engagement:  

Om aan de leerplicht te voldoen dient er naast de 15 lesuren ook nog een invulling te zijn van 

minstens 13 uren. Tijdens de screening wordt er een traject bepaald voor deze invulling. Dit 

traject is bindend. Indien men het voorgestelde traject weigert of niet invult, voldoet men niet 

aan het voltijds engagement. We zullen dan overgaan tot uitschrijving. Ook dit geldt voor alle 

jongeren, onafhankelijk van hun leeftijd.    

 

Ik……………………………………………………………… ouder van ……………………………………………………………….. 

In de opleiding:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Onderteken hiermee de engagementsverklaring.  

 

Ouder:          Jongere:    Coördinator CDO: 

           

………………………………………………       ……………………………………………..  ………………………………………….. 
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Infofiche privacy 

Naam leerling:  ........................................................  Klas:  ......................................  

Ondergetekende,   .................................................. ,  ouder van bovenvermelde leerling, 

verklaart zich akkoord met onderstaande stellingen: 

Gebruik AKKOORD (*) 

 

De school mag foto- en filmmateriaal gebruiken waarop de 

leerling herkenbaar te zien is om te gebruiken: 
 

A. in de les. JA     /     NEE 

B. bij infomomenten op school. JA     /     NEE 

C. op de website www.campushast.be. JA     /     NEE 

D. op sociale media onder het schoolaccount. JA     /     NEE 

 

De school mag adresgegevens (adres, woonplaats, e-mail) 

doorgeven aan: 
 

A. 
universiteiten en hogescholen uit Vlaanderen in het kader 

van verder studeren. 
JA     /     NEE 

B. bedrijven en instellingen in het kader van jobaanbiedingen. JA     /     NEE 

C. interimkantoren in het kader van jobaanbiedingen. JA     /     NEE 

 

De school mag je adresgegevens (adres, woonplaats, e-mail) na 

afstuderen gebruiken in het kader van : 
 

A. uitnodiging voor de oud-leerlingenavond. JA     /     NEE 

B. opvolging afstuderende leerlingen JA     /     NEE 

(*) Schrappen wat niet past. 

 

Datum:   Handtekening:   

 

 

http://www.campushast.be/
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Instemming van de ouders met afwezigheden wegens religieuze feestdagen 

ben je moslim, dan mag je afwezig zijn voor de viering van het Suikerfeest (1 dag) en        

het Offerfeest (1 dag) 

ben je jood, dan mag je afwezig zijn voor de viering van het joods nieuwjaar (2 dagen),             

de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (1 dag),            

het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen) 

   ben je orthodox, dan mag je afwezig zijn voor de viering van Paasmaandag (1 dag),  

 Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag), voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest           

niet samenvalt met het katholiek Paasfeest  

Let op! Je mag op deze dagen enkel afwezig zijn als je ouders vooraf aan de coördinator 

hebben gemeld dat je deel zal nemen aan het beleven van één van de bovenstaande 

feestdagen.   

Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………..

  

 vader       moeder   voogd 

  

van de jongere …………………………………………………………………………………………………………….

  

  

Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

verklaart dat zijn/haar/hun zoon/dochter zal deelnemen aan de feesten van de hierboven 

aangeduide religie. 

  

  

  

Handtekening ouder(s)/voogd:         Datum: ……………./……………/……………... 
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Sollicitatiebewijs 

Voor de invulling van hun voltijds engagement zijn de jongeren uit het deeltijds 

onderwijs verplicht een actieve rol te spelen in de zoektocht naar een 

tewerkstellingsplek. 

Dit document geldt als bewijs dat een jongere uit ons centrum zich in jullie bedrijf 

aanbood voor een deeltijdse tewerkstelling. 

Naam van de jongere: ………………………………………………………………………………………. 

Datum van sollicitatie: ……………/……………/………… 

Gelieve hieronder de gegevens van uw onderneming te noteren: 

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

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

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

stempel                                                             datum & handtekening 

 

                                                                        ……………/……………/…………… 

Indien u als werkgever meer informatie wenst, zijn wij steeds bereid u persoonlijk te 

informeren over Deeltijds Leren & Deeltijds Werken. 

Tewerkstellingsbegeleiders:  

Chana Lauwers 0496 196812  chana.lauwers@campushast.be 

Jolien Put  0496 196811 jolien.put@campushast.be 

Véronique Snellinx 0474 049270 veronique.snellinx@campushast.be 

Ruben Vandevorst  0474 995797 ruben.vandevorst@campushast.be 

mailto:ruben.vandevorst@campushast.be
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Visitekaartje sollicitatie  

Naam:…………………….……………………………………………….................................................. 

Adres: ………………….……………………………………………….................................................. 

Gsm: ………………….……………………………………………….................................................... 

E-mailadres: …………………….……………………………………………….......................................  

Ik ben een leerling aan Campus Hast - Centrum Deeltijds Onderwijs. 

Ik volg de opleiding:  

o kapper/kapper-salonverantwoordelijke 
o logistiek helper in de zorginstellingen 
o verzorgende/zorgkundige 
o tegelzetter 
o metselaar/voeger 
o winkelbediende 
o administratief medewerker 
o keukenmedewerker/hulpkok 
o machinaal houtbewerker 

De verschillende contracten waarin u mij zou kunnen tewerkstellen zijn: 

o een OAO (tussen 20u en 23u/week) 
o een DA (minder dan 20u/week, eventueel i.f.v. sociale maribel) 
o een vrijwilligerscontract (13u/week)  

Onze tewerkstellingsbegeleiders zijn bereid u deze verschillende contracten persoonlijk te 

komen toelichten, en dit geheel vrijblijvend. 

Coördinator van het centrum: Ellen De Gryse 

Tewerkstellingsbegeleiders:  

Chana Lauwers 0496 196812  chana.lauwers@campushast.be 

Jolien Put  0496 196811 jolien.put@campushast.be 

Véronique Snellinx 0474 049270 veronique.snellinx@campushast.be 

Ruben Vandevorst  0474 995797 ruben.vandevorst@campushast.be 
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Toelating vragen om de school vroeger te verlaten 

Beste jongere, ouders & begeleiders, 

Als de jongere na het laatste belsignaal (16u25) met geen mogelijkheid op tijd kan zijn voor de bus of trein, kunnen 

we binnen bepaalde criteria toestemming verlenen om de les iets vroeger te verlaten. 

Om die beslissing te nemen, hebben we de juiste gegevens nodig. Vul alstublieft onderstaand formulier volledig in. 

Achternaam leerling  

Voornaam leerling  

Klas  

Naam van de ouder/begeleider 

die toestemming aanvraagt 

 

Telefoonnummer van de 

ouder/begeleider 

 

Woonplaats (gemeente/stad)  

Naam bushalte/ station van 

vertrek 

 

Aankomsthalte  

Vertrekuur bus/trein  

Nummer buslijn of 

treinverbinding 

 

Voeg bij dit formulier een uittreksel (print, kopie…) van de dienstregeling. De aanvraag is niet geldig 

zonder dat uittreksel. 

Handtekening meederjarige 

jongere/ ouder of begeleider 

 

Lever dit formulier in op het leerlingensecretariaat. Wij beoordelen in samenspraak met de directie of de aanvraag 

in aanmerking komt. De school beslist uiteraard zelf. 



  

 

 

    AANVRAAG VOOR INZAGERECHT IN HET VDAB-DOSSIER  
                                                   Project Leren en Werken 

                                               Leerlingen in het deeltijds onderwijs 
                                                  

Vak I wordt ingevuld door de onderwijsinstelling 
   Vak II wordt ingevuld door de jongere 

 
 

VAK I: Gegevens van de onderwijsinstelling 
 

I.a. Identificatie van de onderwijsinstelling 
 
 

Naam onderwijsinstelling:        Centrum Deeltijds Onderwijs – Campus Hast ..................................................................................................   

Bedrijfsnummer:            79964-001 .............................................................................................................................................................  

OE-nr. van de onderwijsinstelling: 39107 ...................................................................................................................................................................   

Naam contactpersoon:                  Chana Lauwers, Jolien Put, Véronique Snellinx, Ruben Vandevorst………………………………………………. 

Telefoonnummer contactpersoon: Chana: 0496 196 812 – Jolien: 0496 196 811 – Véronique: 0474 049 270 – Ruben: 0474 995 797 

E-mailadres contactpersoon:        chana.lauwers@campushast.be , jolien.put@campushast.be, veronique.snellinx@campushast.be, 

                                                      ruben.vandevorst@campushast.be 

 
I.b. Reden voor de aanvraag van inzagerechten 
  
Het inzagerecht wordt aangevraagd in het kader van toeleiding en trajectbegeleiding in een arbeidsgericht totaaltraject (project leren en 
werken, projecten aanloopfase en project intensieve begeleiding AL) 
Inzagerecht verlenen aan: 
 

- de organisatie Departement Onderwijs en Vorming 
 
- organisatoren van de aanloopfase – focus vorming 
 

Naam + gemeente organisator Uitvoerdersnummer  en bedrijfsnummer organisator 

Alternatief VZW 
10003020 
76282/0 

IN-Z VZW 
10009618 
10353755/0 

LOOA VZW 
10008411 
10203750/0 

Noord-Limburgs Open Atelier 
10010015 
84974/0 

Samenwerkingsverband: groep INTRO, Arktos, Emino, Jobart, 
PROFO 

(10009681-10161256/3)  (10003898-7624/8)    
(10020959-10658477/7) (10020556-10623822/0) 
(10012451-10397831/9) 

 
 
- organisatoren van de aanloopfase – focus werkervaring 

 

Naam + gemeente organisator Uitvoerdersnummer  en bedrijfsnummer organisator 

Alternatief VZW 
10003020 
76282/0 

IN-Z VZW 
10009618 
10353755/0 

LOOA VZW 
10008411 
10203750/0 

Noord-Limburgs Open Atelier 
10010015 
84974/0 



  

Samenwerkingsverband: groep INTRO, Arktos, Emino, Jobart, 
PROFO 

(10009681-10161256/3)  (10003898-7624/8)    
(10020959-10658477/7) (10020556-10623822/0) 
(10012451-10397831/9) 

 
 
- organisatoren van de intensieve begeleiding AL 

 

Naam + gemeente organisator Uitvoerdersnummer  en bedrijfsnummer organisator 

IN-Z VZW 
10003009 
11974/0 

LOOA VZW 
10008411 
10203750/0 

Samenwerkingsverband: groep INTRO, Arktos, Emino, Jobart, 
PROFO 

(10009681-10161256/3)  (10003898-7624/8)    
(10020959-10658477/7) (10020556-10623822/0) 
(10012451-10397831/9) 

 
 

 

 

 
 

 
VAK II: Gegevens van de jongere  persoonlijk en vertrouwelijk  
 
A. Naam van de jongere (in drukletters) 

 
Naam:   .................................................................................. Voornaam:   .....................................................................................................  

 

Email-adres:  .............................................................................…………………… ....................................................................................................    

 
Rijksregisternummer:       -    -   
 

 
 

 
 
HIERBIJ GEEF IK HET RECHT AAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN, DIE BEHOREN TOT HET DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING 
EN AAN DE IN VAK I VERMELDE ORGANISATOREN OM IN FUNCTIE VAN DEZE PROJECTEN MIJN VDAB-DOSSIER TE BEHEREN VIA 
MIJN LOOPBAAN VOOR PARTNERS.  
 
 
Datum: ..........................................................................  Handtekening jongere: ………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hier verzamelde persoonsgegevens worden door deze onderwijsinstelling en de VDAB gebruikt om uw tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen. Met het oog op een zo snel en 
correct mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/MLBP) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel. 
 
U heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Elke bijkomende inlichting 
kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Verdere toelichting kan u bekomen bij de onderwijsinstelling en de plaatselijke VDAB-
kantoren. 

(zie achterzijde identiteitskaart 

of SIS-kaart bovenaan) 

 


