
Uniforme aanstellingsset 

Uniforme aanstellingsset 

Overzicht gegevens 
(in te vullen door werknemer) 

1. Werkgever

Werkgever 

Naam school 

Adres 

Postcode en woonplaats 

2. Persoonsgegevens

Geboortenaam 

Voorvoegsels (voluit) 

Voornamen (voluit) 

Roepnaam 

Geslacht  ☐ Vrouw     ☐ Man

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Burgerservicenummer 

Nationaliteit 

Burgerlijke staat  ☐ Gehuwd
☐ Ongehuwd
☐ Weduwe
☐ Weduwnaar
☐ Geregistreerd partnerschap
☐ Samenlevend met notarieel samenlevingscontract
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3. Gegevens partner

Achternaam 

Voorvoegsels (voluit) 

Vermelding naam partner ☐ Ja     ☐ Nee

4. Adresgegevens

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer vast 

Telefoonnummer mobiel 

E-mailadres

5. Betaalwijze salaris

IBAN rekeningnummer 

6. Diploma’s

Omschrijving diploma Behaald op 
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7a. Arbeidsverleden buiten het onderwijs 

Naam, adres en plaats van de 
werkgever 

Functie Van Tot 

7b. Arbeidsverleden militaire dienst en uitkeringen 

Bent u als dienstplichtige in militaire dienst, dan wel in vervangende dienst - als bedoeld in 
de Wet Gewetensbezwaren militaire dienst – geweest? 

☐ Ja  ☐ Nee Van Tot 

* invullen wat van toepassing is

Bent u als beroepsmilitair c.q. kortverbandvrijwilliger in militaire dienst geweest? 

☐ Ja  ☐ Nee Van Tot 

* invullen wat van toepassing is
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Heeft u een ontslaguitkering genoten ten laste van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, de Minister van Landbouw en Visserij of als vakonderwijzer van het 
gemeentebestuur (niet zijnde uitkeringen sociale dienst)? 

☐ Ja  ☐ Nee Van Tot 

Van Tot 

Van Tot 

Van Tot 

Van Tot 

Van Tot 

Van Tot 

Van Tot 

Van Tot 

* invullen wat van toepassing is

Heeft u een pensioenuitkering van het APB? 

☐ Ja  ☐ Nee Van Tot 

* invullen wat van toepassing is
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7c. Arbeidsverleden onderwijsbetrekkingen

Naam, adres en plaats van de 
instelling 

Functie Soort 
onderwijs 

Van Tot 



 

Uniforme aanstellingsset 

8a. Nevenbetrekkingen 

Naam, adres en plaats van instelling of 
werkgever 

Functie Vanaf Taakomvang 
per week 

Opmerkingen 
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8b. Mee te zenden bescheiden

Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende gegevens TEGELIJKERTIJD (dus als volledig set) 
aan ons toe te zenden. Voor een juiste en tijdige berekening van uw salaris is het 
noodzakelijk dat de volgende gegevens worden meegezonden. 

Verplichte gegevens 

☐ Overzicht gegevens

☐ Originele VOG of kopie VOG welke is getekend voor akkoord door de Invalpool.
VOG mag op datum indiensttreding niet ouder zijn dan 6 maanden

☐ Kopie van uw ID-bewijs, niet zijnde een rijbewijs, welke 'voor eensluidend afschrift' is
getekend door uw directeur/bestuur

☐ Een loonbelastingverklaring

Indien van toepassing 

☐ Onderwijsbevoegdheid, een kopie van uw onderwijsbevoegdheid welke 'voor
eensluidend afschrift' is getekend door uw directeur/bestuur

☐ Kopie van uw laatste ontslagakte (bij aanstellingen/benoemingen in het onderwijs)

☐ Kopie van de laatste specificatie van uw vorige werkgever (waaruit blijkt dat u het
vermelde salaris 60 werkdagen of meer heeft genoten)

☐ Aanvraagformulier vergoeding reiskosten

Het niet tijdig of incompleet inzenden van uw gegevens levert een vertraging op in de 
betaling van uw salaris. 

9. Ondertekening

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Plaats 

Datum 

Handtekening 
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