Elektronisch Kandideren
Tijdelijken
Handleiding kandidaten – versie maart 2022

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

Handleiding Kandidaten
Wil je aan de slag in een wervingsambt in het GO!, dan moet je je kandidaat stellen voor 15 juni.
Of je nu wilt lesgeven, een administratieve of ondersteunende functie in een school of instelling
ambieert of in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) wil aangesteld worden, een kandidatuur
via de online toepassing elektronisch kandideren tijdelijken is verplicht.
Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar en moet jaarlijks – vóór 15 juni – ingediend worden.
Aanvragen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden beschouwd als laattijdige of spontane
sollicitaties waaraan een lagere prioriteit wordt gekoppeld.

De internettoepassing om elektronisch te kandideren is te bereiken via de jobsite van het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap – http://www.g-o.be/jobs/.
In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je te werk moet gaan om een kandidatuur in te
dienen.
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1.

STARTPAGINA

Op de startpagina staat links een belangrijke mededeling met betrekking tot de kandideringstermijn.
Rechts op deze pagina kan je je aanmelden in de webtoepassing of registreren als nieuwe kandidaat,
met een digitale sleutel: je elektronische identiteitskaart (of eID), je elektronische vreemdelingenkaart,
via de itsme®-app of met je token.
Bovenaan bevinden zich vier roze menuknoppen die elk leiden naar een andere pagina met extra
informatie voor de kandidaten. Deze informatiepagina’s zijn enkel beschikbaar indien je nog niet
aangemeld bent. Na het aanmelden krijg je op deze plaats andere informatie te zien.

Welke gegevens moet je invullen?
Voor een kandidaatstelling moet je heel wat gegevens invullen. Sommige ervan ken je uit het hoofd,
andere zal je waarschijnlijk moeten opzoeken. We raden je aan pas met de invoer te starten als je alle
gegevens hebt verzameld. Hieronder komen alle gegevens die ingevuld moeten worden vanaf de
startpagina aan bod per rubriek.

Kunnen gegevens in verschillende sessies ingevoerd worden?
Soms is het niet mogelijk om de gegevens in één keer in te voeren: je hebt te weinig tijd, je hebt de
gegevens toch niet allemaal bij de hand of de verbinding valt uit. Dit is normaal geen probleem.
Ga naar de startpagina van Elektronisch Kandideren Tijdelijken, meld je aan met je digitale sleutel en je
komt onmiddellijk in het overzichtsmenu. Van daaruit kun je alle gegevens aanvullen, wijzigen of
schrappen. Let wel: na de uiterste datum om te kandideren (14 juni) worden een aantal gegevens ‘vast
gezet’ en kun je deze niet meer wijzigen.
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1.1. REGISTREREN/AANMELDEN (als nieuwe gebruiker)
Nieuwe kandidaten, die willen kandideren voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt in het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, kunnen zich registreren door zich aan te melden met een
digitale sleutel: de elektronische identiteitskaart, via de itsme®-app of met het burgertoken.
→Heb je geen Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart en kun je geen token verkrijgen,
neem dan contact op met de helpdesk van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap:
 tel: 02/790 97 77 (tijdens de kantooruren)
 e-mail: helpdesk@g-o.be
Klik voor de registratie op de knop ‘Aanmelden’ rechts op de startpagina.
Je wordt vervolgens omgeleid naar een beveiligde omgeving van FedICT. Op deze pagina worden je
identiteit en je toegangsvoorwaarden gecontroleerd en krijg je op een veilige manier toegang tot de
applicatie.

Om aan te melden, kies je met welke aanmeldmogelijkheid je je wilt aanmelden:
 met je elektronische identiteitskaart (eID)
 via itsme® (hier vind je uitleg over hoe je de gratis app kan downloaden en installeren:
https://www.itsme.be/get-started.)
 met je token
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eID:

Om je aan te melden met je eID, steek je je elektronische identiteitskaart of je elektronische
vreemdelingenkaart in de kaartlezer en klik je op ‘Aanmelden’. Geef je pincode in wanneer daarom
gevraagd wordt.

itsme®:

Vul je telefoonnummer in en klik op ‘Verstuur’. Open vervolgens je itsme®-app op je smartphone en volg
de stappen.

Token:
Je kunt je ook aanmelden met een token. Een token is een kaart of document met daarop 24
persoonlijke codes. Om je aan te melden met je token, klik je er op. In het volgende scherm vul je eerst
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je gebruikersnaam en wachtwoord in, je klikt op ‘Volgende’ om vervolgens je token op te geven. Er zal
gevraagd worden om een bepaalde code (bv. Token nr 24) in te vullen.

Opgelet! Je kan op dit moment geen nieuw token meer aanvragen of activeren. Burgers met een actief
token kunnen dit wel nog blijven gebruiken om zich aan te melden op onlinediensten.
Nadat de aanmeldprocedure is doorlopen, zie je onderstaand scherm:
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Een aantal gegevens in dit registratiescherm zullen al ingevuld zijn (zoals je naam, voornaam en
rijksregisternummer), andere zal je nog moeten aanvullen.
Hieronder lijsten we een aantal regeltjes op die voor de meeste schermen gelden:
 velden met een * zijn verplichte velden
 data moeten steeds in het formaat dd/mm/jjjj ingegeven worden
 e-mailadressen moeten steeds in het formaat name@domain.*** ingegeven worden
Specifieke controles in het registratiescherm scherm:
 telefoonnummer of GSM-nummer moet ingevuld worden
 het stamboeknummer wordt op geldigheid gecontroleerd
Wanneer je de registratie voltooid hebt, klik je op de knop ‘Registreer’. Je hebt nog niet gekandideerd!
Nu kun je wel dadelijk verdergaan met het invullen van de andere gegevens (waaronder de rubriek
Kandidaturen). We verwijzen hiervoor naar het hoofdstuk Rubrieken (zie verder).

1.2. INLOGGEN
Indien je je voordien al hebt geregistreerd als kandidaat, dan meld je je nu opnieuw aan met je
elektronische identiteitskaart (eID), vreemdelingenkaart, itsme of token en dan krijg je toegang tot jouw
gegevens die reeds zijn bewaard in de databank en kun je een of meerdere nieuwe kandidaturen
indienen en/of jouw gegevens aanpassen.

1.3. HELP
Onder de link ‘Help?’ vind je antwoorden op veelgestelde vragen in verband met het aanmelden en url’s
van webpagina’s die je kunnen helpen als je problemen ondervindt met het aanmelden.
Mocht je (inhoudelijke) vragen hebben over de kandideringsprocedure, dan kun je terecht bij het
personeelssecretariaat van de scholengroep. Op de Helppagina vind je een link naar de contactgegevens
van de scholengroepen.
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2.

HOOFDPAGINA

Wanneer je succesvol ingelogd bent, kom je op de hoofdpagina van je elektronische dossier terecht. Op
deze hoofdpagina zie je de kandidaturen van de scholengroepen waarvoor je dit schooljaar
gekandideerd hebt.
Links bevinden zich de rubrieken die je kunt invullen.
Iedere rubriek kan twee kleuren hebben:
 grijs: deze rubriek heb je nog niet bekeken
 roze: deze rubriek heb je al bekeken/geopend. Met bekijken wordt niet bedoeld ‘ingevuld’ maar
wel dat je op de rubriek hebt geklikt en aangeduid hebt of je over de gevraagde gegevens
beschikt of niet. Indien je aangeeft dat je ze hebt, moet je ze bij voorkeur ook invullen.
Wanneer je voor de eerste keer de webapplicatie bezoekt zal enkel de rubriek ‘Persoonlijke gegevens’
roze gekleurd zijn.
De rubriek die in het vet is aangeduid, is de rubriek waarin je je op dat moment bevindt.

De inhoud van de middenzone wijzigt naargelang de rubriek die geactiveerd wordt. In deze ruimte moet
je de gevraagde gegevens voor de actieve rubriek aanvullen.
Na het aanmelden kom je onmiddellijk terecht in de rubriek ´Kandidaturen´.
Van hieruit kun je alle andere rubrieken oproepen in een volgorde die je zelf kiest. Wanneer je binnen
een rubriek een aanpassing doorvoert of je voegt een nieuw item toe, moet je eerst het huidige scherm
‘Opslaan’ of ‘Annuleren’ vooraleer je naar een nieuwe rubriek kan navigeren.

Per rubriek is een invoerpagina voorzien waarin je gegevens kunt invoeren, wijzigen of schrappen. Op
plaatsen waar je verschillende items kunt invoeren (bv. verschillende diploma’s) wordt er een
overzichtslijst opgeroepen op het scherm. Bij de overzichtslijsten moet je eerst één van de icoontjes
(´Bewerken´ of ´Verwijderen´) aanklikken die rechts naast het itemstaan dat je wilt wijzigen of
schrappen. Er wordt vervolgens een scherm opgeroepen waarin je de wijzigingen of aanvullingen kunt
uitvoeren.
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Bij het invoeren van gegevens van een bepaalde rubriek, wordt de rubrieksnaam van de geactiveerde
rubriek links roze zodat onmiddellijk duidelijk wordt dat je al gegevens ingebracht hebt in die rubriek.
Op die manier weet je ook meteen welke rubrieken je nog moet aanvullen.
Op de pagina’s komen verder knoppen en commando's voor, die telkens duidelijk vermelden welk effect
zij veroorzaken als erop geklikt wordt.
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3.

RUBRIEKEN

Hieronder overlopen we één voor één alle rubrieken:

3.1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Dit scherm vul je in bij het registreren in de webapplicatie. Daarna kun je hier altijd je persoonlijke
gegevens aanpassen of aanvullen. Enkel het rijksregisternummer kan niet gewijzigd worden omdat dit
het unieke nummer is waarmee je in de applicatie wordt geïdentificeerd.







Het stamboeknummer moet enkel worden ingevuld als je reeds in het onderwijs tewerkgesteld
bent of was en via het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming een stamboeknummer
hebt toegewezen gekregen. Je vindt het terug op je weddefiche van het Ministerie en op je
personeelsdocumenten. Natuurlijk kun je ook kandideren voor een tijdelijke aanstelling als je
nog geen stamboeknummer hebt. Ook het stamboeknummer moet worden ingevoerd zonder
spaties of andere scheidingstekens.
Je vult de adresgegevens in waarop je effectief te bereiken bent. Langs hoe meer wegen scholen
of instellingen contact met jou kunnen opnemen, hoe groter de kans dat je een vacature wordt
aangeboden.
Telefoon- en gsmnummer: minstens één van deze velden moet worden ingevuld opdat men
telefonisch contact met jou kan opnemen.
Het veld e-mailadres is niet verplicht, maar wel uiterst belangrijk. De bevestiging van je
kandidatuur wordt immers naar je e-mailadres gestuurd. Ook vacatures worden meer en meer
per mail aangeboden. Let erop dat het correct is ingevuld.
Uitschrijven: Onderaan het scherm is er een veld waar je je kunt uitschrijven uit de toepassing
Elektronisch Kandideren Tijdelijken. Eens je uitgeschreven bent, kun je je niet meer aanmelden.
Wens je je toch opnieuw aan te melden, neem dan contact op met de GO!-helpdesk (02/79 09
200 tijdens de kantooruren of via helpdesk@g-o.be).

3.2. DIPLOMA’S
Om in aanmerking te komen voor een aanstelling moet je beschikken over het geschikte diploma, soms
over verschillende diploma’s: zo moet een master wiskunde bijvoorbeeld ook beschikken over een
bewijs van pedagogische bekwaamheid (lerarenopleiding). Bij technische en praktische vakken moet
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men soms ook beschikken over erkende nuttige ervaring (zie verder). Vermeld alleen relevante
diploma’s: een onderwijzer bijvoorbeeld moet niet vermelden dat hij het diploma HSO bezit, omdat dit
niet relevant is om les te geven.
In het systeem moet je geen diplomanaam intikken: alle diploma’s zijn opgenomen in een aantal lijsten
waaruit je keuzes kunt maken. Je kunt een diploma opzoeken via de diplomaboom of via trefwoorden.
Om een map open te klikken, moet je het pijltje voor de map aanklikken.
De naamgeving op het diploma kan soms afwijken van de namen in de lijsten. Vul indien nodig de
'opmerking' in het invoerscherm. Let op: bachelors lager secundair onderwijs moeten de verschillende
opleidingseenheden of onderwijsvakken als afzonderlijke diploma's invoeren.
Je moet de formulering en studieduur van de opleiding correct over te nemen zoals vermeld staat op
het behaalde diploma of bekwaamheidsbewijs (diplomanaam, instelling die het diploma uitgereikt
heeft, datum of jaar van uitreiking, taal van behaalde diploma).
Laatstejaarsstudenten die wensen te kandideren, kruisen aan dat zij laatstejaarsstudent zijn.
Laatstejaarsstudenten kunnen kandideren onder voorbehoud dat ze vóór 15 oktober de scholengroep
schriftelijk op de hoogte brengen van het feit dat ze voldoen aan de voorwaarden (bv. per mail het
behaalde diploma indienen bij de scholengroep). Als laatstejaarsstudent vul je de gegevens in van het
diploma dat je normaal op het einde van het schooljaar zal verwerven.

3.2.1.

OVERZICHT

Onder de titel ‘Diploma’s’ vind je een korte hulptekst voor het invoeren van de nodige gegevens.
Wanneer je deze rubriek voor het eerst bezoekt, moet je de volgende vraag beantwoorden: ‘Heeft u een
diploma?’ Je bent verplicht op deze vraag te antwoorden: indien je er namelijk ‘nee’ op antwoordt, kun
je geen diploma’s toevoegen. Indien je er ‘ja’ op antwoordt, heb je de mogelijkheid om diploma’s toe te
voegen. Bij het beantwoorden van deze vraag, komt de rubriek ‘Diploma’s’ in het roze te staan.
Indien je de vraag met ‘ja’ hebt beantwoord, vind je onder deze vraag, na het invoeren, een lijst terug
met al de opgegeven diploma’s.
Volgende bewerkingen kunnen uitgevoerd worden:
 potlood: een eerder opgegeven diploma kan gewijzigd of aangevuld worden.
 vuilnisbak: een eerder opgegeven diploma kan verwijderd worden. Er wordt je gevraagd om dit
te bevestigen.
 knop ‘Diploma toevoegen’: een nieuw diploma kan toegevoegd worden.

3.2.2.

DIPLOMA TOEVOEGEN/BEWERKEN

Wanneer je een diploma wilt toevoegen of bewerken moet je de velden in onderstaand scherm correct
invullen. De werkwijze voor het toevoegen of het bewerken van gegevens is identiek.
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Omdat het selecteren van een diploma een aantal specifieke handelingen vereist, gaan we hier even
dieper op in:
Je klikt op de knop ‘Zoeken’ bij het veld ‘Diploma’ en krijgt onderstaand scherm te zien:

Er zijn 2 manieren om het juiste diploma te vinden:
 Je klikt op ‘Diploma zoeken met diplomaboom’. Onderaan het scherm krijg je een lijst met
diploma’s. Om naar een lager niveau te gaan klik je op de volle zwarte pijltjes. Dat niveau klapt
open en je ziet alle diploma’s die zich daaronder bevinden. Om het gewenste diploma te
selecteren, klik je op een diploma met daarvoor een open pijltje. Dit is het laagste niveau. Het
geselecteerde diploma verschijnt in het veld ‘Diploma’.



Je kunt ook één, twee of drie trefwoorden ingeven en op de knop ‘Zoeken’ klikken. De
webapplicatie gaat dan op zoek naar alle diploma’s die voldoen aan de opgegeven trefwoorden.
De diploma’s die voldoen aan de trefwoorden worden in het rood aangeduid. Om het gewenste
diploma te selecteren moet je klikken op een diploma met daarvoor een open pijltje. Dit is het
laagste niveau. Het geselecteerde diploma verschijnt dan in het veld ‘Diploma’.
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3.2.3.

DIPLOMA VERWIJDEREN

In het overzichtsscherm kun je elk opgegeven diploma verwijderen. Je klikt hiervoor op het vuilnisbakje
achter het diploma. Wanneer dit gebeurd is, krijg je een bevestigingsvraag (pop-up: ‘Bent u zeker dat u
dit wilt verwijderen?’). Als je positief antwoordt, wordt het diploma verwijderd.

3.3. ERKENDE NUTTIGE / ERKENDE ARTISTIEKE ERVARING
Je moet deze rubriek enkel invullen als deze op jou van toepassing is.
1. Nuttige ervaring erkend door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) fungeert als
bekwaamheidsbewijs of als onderdeel van een bekwaamheidsbewijs, zoals bepaald door de Vlaamse
regering.
Nuttige ervaring kan bestaan uit :
-de tijd gedurende dewelke je als werknemer in een particuliere of openbare dienst was tewerkgesteld
en er een beroep of een ambacht uitoefende ;
-de tijd die je als zelfstandige uitoefende in een beroep of een ambacht.
Het melden van erkende nuttige ervaring is enkel relevant als je je kandidaat wenst te stellen voor het
ambt van :
-leraar technische en/of praktische vakken
-leraar kunstvakken, specialiteiten hedendaagse dans, klassiek ballet, klassieke dans en samenspel in het
voltijds kunstsecundair onderwijs
-leraar beroepsgerichte vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
-leraar secundair volwassenenonderwijs, hetzij belast met technische of praktische vakken (in een
lineaire of voorlopig modulaire opleiding), hetzij belast met modules of opleidingen
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2. Artistieke ervaring erkend door een inrichtende macht op advies van een daartoe samengeroepen
commissie kan deel uitmaken van een bekwaamheidsbewijs in het Deeltijds Kunstonderwijs, zoals
bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 of van een bekwaamheidsbewijs in het
Kunstsecundair onderwijs, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989.
Het melden van artistieke ervaring is enkel relevant als je je wenst te stellen voor het ambt van leraar
kunstvakken in het Deeltijds Kunstonderwijs of voor het ambt van leraar kunstvakken en bijhorende
praktische vakken in het Kunstsecundair onderwijs.

3.3.1.

OVERZICHT

Onder de titel ‘Nuttige of artistieke ervaring’ vind je een korte hulptekst voor het invoeren van de
nodige gegevens.
Wanneer je de rubriek voor het eerst bezoekt, moet je de volgende vraag beantwoorden: ‘Heeft u
erkende nuttige of artistieke ervaring?’ Je bent verplicht op deze vraag te antwoorden: indien je hier
‘nee’ op antwoordt, kun je geen nuttige of artistieke ervaring toevoegen. Indien je hier ’ja’ op
antwoordt, heb je de mogelijkheid om nuttige of artistieke ervaring toe te voegen. Door het
beantwoorden van deze vraag, komt de rubriek ‘Nuttige/artistieke ervaring’ in het roze te staan.
Onder deze vraag vind je, indien je ‘ja’ hebt geantwoord op de vraag, na het invoeren een lijst met al je
nuttige of artistieke ervaringen. Volgende bewerkingen kunnen uitgevoerd worden:
 potlood: een eerder opgegeven nuttige of artistieke ervaring kan gewijzigd of aangevuld
worden.
 vuilnisbak: een eerder opgegeven nuttige of artistieke ervaring kan verwijderd worden. Er wordt
gevraagd om dit te bevestigen.
 knop ‘Ervaring toevoegen’: een nieuwe ervaring kan toegevoegd worden.

3.3.2.

NUTTIGE OF ARTISTIEKE ERVARING TOEVOEGEN/BEWERKEN

Wanneer je nuttige of artistieke ervaring wilt toevoegen of bewerken moet je de velden in onderstaand
scherm correct invullen. De werkwijze voor het toevoegen of het bewerken van gegevens is identiek.
Indien je nuttige ervaring wilt toevoegen voor zowel een vak, een module als een opleiding, dan moet je
dit in afzonderlijke bewegingen doen.
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3.3.3.

NUTTIGE OF ARTISTIEKE ERVARING VERWIJDEREN

In het overzichtsscherm kun je elke nuttige of artistieke ervaring verwijderen. Je klikt hiervoor op het
vuilnisbakje achter de ervaring. Wanneer dit gebeurd is, krijg je een bevestigingsvraag (pop-up: ‘Bent u
zeker dat u dit wilt verwijderen?’). Als je deze positief beantwoordt, wordt de ervaring verwijderd.

3.4. WERKERVARING
Het invullen van deze rubriek is niet verplicht. De gegevens die worden opgevraagd zijn van louter
informatieve aard en hebben geen invloed op de kandidatuur. De informatie is bedoeld voor de
directeurs die bevoegd zijn inzake aanstelling van tijdelijke personeelsleden.
In deze rubriek krijg je de kans een overzicht te geven van je gepresteerde diensten, zowel in het
onderwijs als daarbuiten.
Je kunt melding maken van je werkervaring door volgende gegevens in te vullen:
de naam van de werkgever
de taakomschrijving of jobinhoud
de periode dat je in dienst was (van – tot)

3.4.1.

OVERZICHT

Onder de titel ‘Werkervaring’ vind je een korte hulptekst voor het invoeren van de nodige gegevens.
Wanneer je de rubriek voor het eerst bezoekt, moet je de volgende vraag beantwoorden: ‘Heeft u
werkervaring?’. Je bent verplicht deze vraag te beantwoorden: indien je hier ‘nee’ op antwoordt kun je
geen werkervaring toevoegen. Indien je hier ‘ja’ op antwoordt, heb je de mogelijkheid om werkervaring
toe te voegen. Door het beantwoorden van deze vraag, komt de rubriek Werkervaring in het roze te
staan.
Onder deze vraag vind je, indien je ja hebt geantwoord op de vraag en ervaringen hebt ingevuld, een
lijst met al je werkervaringen. Volgende bewerkingen kunnen uitgevoerd worden:
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 potlood: een eerder aangemaakte werkervaring kan gewijzigd of aangevuld worden.
 vuilnisbak: een eerder aangemaakte werkervaring kan verwijderd worden. Er wordt je gevraagd om
dit te bevestigen.
 knop ‘Werkervaring toevoegen’: een nieuwe werkervaring kan toegevoegd worden.

3.4.2.

WERKERVARING TOEVOEGEN/BEWERKEN

Wanneer je een werkervaring wilt toevoegen of bewerken, moet je de velden in onderstaand scherm
correct invullen. De werkwijze voor het toevoegen of het bewerken van gegevens is identiek.

3.4.3.

WERKERVARING VERWIJDEREN

In het overzichtsscherm kun je elke opgegeven werkervaring verwijderen. Je klikt hiervoor op het
vuilnisbakje achter de werkervaring. Wanneer dit gebeurd is, krijg je een bevestigingsvraag (pop-up:
‘Bent u zeker dat u dit wilt verwijderen?’). Indien je deze positief beantwoordt, wordt de werkervaring
verwijderd.

3.5. VAKKEN/OPLEIDINGEN BINNEN DIPLOMA
Deze rubriek handelt over vakken waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt.
Het invullen van deze rubriek is enkel relevant als je gekandideerd hebt voor het ambt van leraar. Het
invullen is niet verplicht, maar vergemakkelijkt wel het opzoekwerk in de databank voor de directeur die
bevoegd is voor de aanstelling van tijdelijke personeelsleden. De gegevens die worden opgevraagd zijn
van louter informatieve aard en hebben geen invloed op de kandidatuur.
Voor het ambt van leraar bepaalt het diploma dat je behaalde welke vakken of opleidingen je kunt
geven. In deze rubriek kun je expliciet melding maken van de vak(ken), specialiteit(en) of opleidingen die
in de lijn liggen van de/het door jou behaalde diploma('s) en die je wilt onderrichten.
Het gaat met andere woorden enkel om vakken, specialiteiten of opleidingen waarvoor je een vereist
bekwaamheidsbewijs hebt.
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3.5.1.

OVERZICHT

Onder de titel ‘Vakken/opleidingen binnen diploma’ vind je een korte hulptekst voor het invoeren van
de nodige gegevens.
Wanneer je voor het eerst deze rubriek bezoekt, moet je de volgende vraag beantwoorden: ‘Wilt u
lesgeven in vakken/opleidingen binnen uw diploma?’. Je bent verplicht op deze vraag te antwoorden:
indien je hier ‘nee’ op antwoordt kun je geen vakken of opleidingen binnen diploma toevoegen. Indien
je hier ‘ja’ op antwoordt, heb je de mogelijkheid om vakken en/of opleidingen binnen diploma toe te
voegen. Door het beantwoorden van deze vraag, komt de rubriek Vakken/opleidingen binnen diploma
in het roze te staan.
Onder deze vraag vind je, indien je ja hebt geantwoord op de vraag, een lijst met alle vakken en alle
opleidingen terug. Volgende bewerkingen kunnen uitgevoerd worden:
 vuilnisbak: een eerder gekozen vak of een eerder gekozen opleiding binnen diploma kan verwijderd
worden. Er wordt gevraagd om dit te bevestigen.
 knop ‘Vak/opleiding toevoegen’: een nieuw/e vak/opleiding kan toegevoegd worden.
Omdat je hier maar één veld moet ingeven, kun je enkel vakken/opleidingen toevoegen en verwijderen
en niet bewerken.

3.5.2.

VAK/OPLEIDING BINNEN DIPLOMA TOEVOEGEN

Wanneer je een vak of een opleiding wilt toevoegen, moet je het veld in onderstaand scherm correct
invullen.

Je voegt ofwel een vak ofwel een opleiding toe, nooit beide tegelijk.

3.5.3.

VAK/OPLEIDING BINNEN DIPLOMA VERWIJDEREN

In het overzichtsscherm kun je elk toegevoegd vak of elke toegevoegde opleiding verwijderen. Je klikt
hiervoor op het vuilnisbakje achter het vak/ de opleiding. Wanneer dit gebeurd is, krijg je een
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bevestigingsvraag (pop-up: ‘Bent u zeker dat u dit wilt verwijderen?’). Als je deze vraag positief
beantwoordt, wordt het vak/ de opleiding verwijderd.

3.6. VAKKEN/OPLEIDINGEN BUITEN DIPLOMA
Deze rubriek handelt over vakken/opleidingen waarvoor je geen vereist bekwaamheidsbewijs hebt.
Het invullen van deze rubriek is enkel relevant als je gekandideerd hebt voor het ambt van leraar of
lector, maar is niet verplicht. De gegevens die worden opgevraagd zijn van louter informatieve aard en
hebben geen invloed op de kandidatuur. De informatie is bedoeld voor de directies die bevoegd zijn
voor de aanstelling van tijdelijke personeelsleden.
Voor het ambt van leraar bepaalt het diploma dat je behaalde welke vakken/opleidingen je kunt geven.
Wanneer je een vak, specialiteit of opleiding wenst te geven dat niet onmiddellijk in de lijn ligt van
de/het door jou behaalde diploma('s), maar waarvoor je je toch competent acht, kun je er in deze
rubriek melding van maken.
Het gaat met andere woorden om vakken, specialiteiten of opleidingen waarvoor je een voldoend
geacht of ander bekwaamheidsbewijs hebt, maar die je eventueel wenst te geven.
De instelling die jou eventueel wilt aanwerven voor deze vakken/opleidingen zal natuurlijk nagaan of je
inderdaad over de nodige competenties beschikt. Selecteer deze bijkomende vakken/opleidingen uit
een uitklaplijst.

3.6.1.

OVERZICHT

Onder de titel ‘Vakken/opleidingen buiten diploma’ vind je een korte hulptekst voor het invoeren van de
nodige gegevens.
Wanneer je voor het eerst deze rubriek bezoekt, moet je de volgende vraag beantwoorden: ‘Wilt u
lesgeven in vakken/opleidingen buiten uw diploma?’. Je bent verplicht op deze vraag te antwoorden:
indien je hier ‘nee’ op antwoordt kun je geen vakken/opleidingen buiten diploma toevoegen. Indien je
hier ‘ja’ op antwoordt, heb je de mogelijkheid om vakken/opleidingen buiten diploma toe te voegen.
Door het beantwoorden van deze vraag, komt de rubriek Vakken/opleidingen buiten diploma in het roze
te staan.
Indien je ‘ja’ hebt geantwoord, vind je onder de vraag een lijst met alle vakken/opleidingen terug.
Volgende bewerkingen kunnen uitgevoerd worden:
 vuilnisbak: een eerder gekozen vak of opleiding kan verwijderd worden. Er wordt je gevraagd dit te
bevestigen.
 knop ‘Vak/opleiding toevoegen’: een nieuw vak of een nieuwe opleiding kan toegevoegd worden.
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Omdat je hier maar één veld moet ingeven, kun je enkel vakken/opleidingen toevoegen of verwijderen,
maar niet bewerken.

3.6.2.

VAK/OPLEIDING BUITEN DIPLOMA TOEVOEGEN

Wanneer je een vak/opleiding wilt toevoegen, moet je het veld in onderstaand scherm correct invullen.

3.6.3.

VAK/OPLEIDING BUITEN DIPLOMA VERWIJDEREN

In het overzichtsscherm kun je elk vak/elke opleiding verwijderen. Je klikt hiervoor op het vuilnisbakje
achter het vak/ de opleiding. Wanneer dit gebeurd is, krijg je een bevestigingsvraag (pop-up: ‘Bent u
zeker dat u dit wilt verwijderen?’). Als je deze vraag positief beantwoordt, wordt het vak/de opleiding
verwijderd.

3.7. VASTE BENOEMING
In deze rubriek wordt gevraagd naar je administratieve toestand: sommige kandidaten zijn reeds
(gedeeltelijk) vast benoemd. Onder bepaalde voorwaarden hebben zij voorrang voor een tijdelijke
aanstelling.
Ben je nog niet vast benoemd, dan moet je deze rubriek niet invullen.
Je maakt melding van het feit of je al dan niet vast benoemd bent. Ben je vast benoemd, dan vermeld je
de school of instelling, het ambt (en voor het ambt van leraar of lector: het vak, de specialiteit, de
opleiding of de module) en het volume van vaste benoeming. De omvang of het volume van een vaste
benoeming wordt uitgedrukt in breukvorm. Indien je vast benoemd bent, moet je dus zowel de teller als
de noemer kennen en deze invullen.
De scholengroepbeheerder heeft hier ook de mogelijkheid om aan te geven of je reeds volledig vast
benoemd is. Hij/zij beantwoordt daartoe de vraag ‘Volledig vast benoemd?’. Jij kan deze vraag (en het
antwoord) zien, maar je kunt het zelf niet aanpassen. Als je van mening bent dat de gegevens niet
correct zijn, dan moet je contact opnemen met de personeelsverantwoordelijke van de scholengroep.
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3.7.1.

OVERZICHT

Onder de titel ‘Vaste benoeming’ vind je een korte hulptekst voor het invoeren van de nodige gegevens.
Op dit scherm staan twee vragen. De eerste vraag ‘Volledig vast benoemd?’ kan enkel beantwoord
worden door de scholengroepbeheerder (=personeelsverantwoordelijke van de scholengroep). Jij ziet
de vraag en het antwoord wel, maar je kunt niks wijzigen.
Wanneer je deze rubriek voor het eerst bezoekt, moet je de volgende vraag beantwoorden: ‘Bent u al
vastbenoemd?’. Je bent verplicht op deze vraag te antwoorden: indien je hier ‘nee’ op antwoordt, kun je
geen vaste benoeming toevoegen. Indien je hier ‘ja’ op antwoordt, heb je de mogelijkheid om een vaste
benoeming toe te voegen. Door het beantwoorden van deze vraag, komt de rubriek Vaste benoemingen
in het roze te staan.
Indien je ‘ ja’ hebt geantwoord en je benoeming(en) hebt aangevuld, vind je onder deze vraag een lijst
met al je vaste benoemingen. Volgende bewerkingen kunnen uitgevoerd worden:
 potlood: een eerder aangemaakte vaste benoeming kan gewijzigd of aangevuld worden.
 vuilnisbak: een eerder aangemaakte vaste benoeming kan verwijderd worden. Er wordt je gevraagd
dit te bevestigen.
 knop ‘Benoeming toevoegen’: een benoeming kan toegevoegd worden.

3.7.2.

VASTE BENOEMING TOEVOEGEN/BEWERKEN

Wanneer je een vaste benoeming wilt toevoegen of bewerken, moet je de velden in onderstaand
scherm correct invullen. De werkwijze voor het toevoegen of bewerken van gegevens is identiek.

Elektronisch Kandideren Tijdelijken

22

Je kunt een vaste benoeming toevoegen op scholengroepniveau en op instellingsniveau. Wanneer je
een vaste benoeming hebt op scholengroepniveau vul je enkel de scholengroep en de andere verplichte
velden in en je klikt op ‘Opslaan’.
Wanneer je een vaste benoeming hebt op instellingsniveau, kies je eerst de scholengroep. Bij het veld
instelling verschijnen alle instellingen die tot die scholengroep behoren. Je kiest de juiste instelling, vult
ook de andere verplichte velden in en klikt op ‘Opslaan’. Als je een vaste benoeming hebt in een ander
net, dan kies je ‘Scholengroep 99 (Ander onderwijsnet)’. Je kunt dan wel geen instelling selecteren,
enkel een ambt. Als je als ambt van vaste benoeming een leraarsambt selecteert, dan kun je ook een
vak, opleiding of module invullen.

3.7.3.

VASTE BENOEMING VERWIJDEREN

In het overzichtsscherm kun je elke vaste benoeming verwijderen. Je klikt hiervoor op het vuilnisbakje
achter de vaste benoeming. Wanneer dit gebeurd is, krijg je een bevestigingsvraag (pop-up: ‘Bent u
zeker dat u dit wilt verwijderen?’). Als je deze positief beantwoordt, wordt de vaste benoeming
verwijderd.

3.8. BESCHIKBAARHEID
Je kunt hier aangeven dat je gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar bent voor een tijdelijke
aanstelling (bijvoorbeeld omdat je reeds aan het werk bent).
De gegevens in deze rubriek worden best regelmatig geactualiseerd zodat je niet onnodig gecontacteerd
wordt. Je kunt deze gegevens steeds wijzigen, ook in de loop van het schooljaar.

3.8.1.

OVERZICHT

Onder de titel ‘Beschikbaarheid’ vind je een korte hulptekst voor het invoeren van de nodige gegevens.
Wanneer je deze rubriek voor het eerst bezoekt, moet je de volgende vraag beantwoorden: ‘Zijn er
periodes waarin u niet beschikbaar bent?’ Je bent verplicht op deze vraag te antwoorden: Indien je hier
‘nee’ op antwoordt, kun je geen beschikbaarheidsperiode toevoegen. Indien je hier ‘ja’ op antwoordt,
heb je de mogelijkheid om een beschikbaarheidsperiode toe te voegen. Door het beantwoorden van
deze vraag, komt de rubriek Beschikbaarheid in het roze te staan.
Indien je ‘ja’ hebt geantwoord op deze vraag en je periodes van onbeschikbaarheid hebt ingevuld, vind
je onder de vraag een lijst met alle periodes waarin je niet beschikbaar bent. Volgende bewerkingen
kunnen uitgevoerd worden:
 potlood: een eerder aangemaakte beschikbaarheidsperiode kan gewijzigd of aangevuld worden.
 vuilnisbak: een eerder aangemaakte beschikbaarheidsperiode kan verwijderd worden. Er wordt je dit
te bevestigen.
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 knop ‘Periode toevoegen’: een periode kan toegevoegd worden.

3.8.2.

BESCHIKBAARHEID TOEVOEGEN/BEWERKEN

Wanneer je een periode wilt toevoegen waarin je niet beschikbaar bent, of een ingegeven periode wilt
bewerken, moet je de velden in onderstaand scherm correct invullen. De werkwijze voor het toevoegen
en het bewerken van gegevens is identiek.

3.8.3.

BESCHIKBAARHEID VERWIJDEREN

In het overzichtsscherm kun je elke ingegeven periode van onbeschikbaarheid verwijderen. Je klikt
hiervoor op het vuilnisbakje achteraan de periode. Wanneer dit gebeurd is, krijg je een
bevestigingsvraag (pop-up: ‘Bent u zeker dat u dit wilt verwijderen?’). Indien je deze vraag positief
beantwoordt, wordt de periode verwijderd.

3.9. TADD
Wanneer je aan de voorwaarden voldoet voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en
van dit voorrangsrecht gebruik wenst te maken, moet je het aanvraagformulier tot het verkrijgen van
het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur aangetekend (of op een wijze die door het
college van directeurs werd vastgelegd) opsturen naar de scholengroep voor 15 juni. Meer informatie
hierover vind je terug in de oproep die je kunt downloaden in de rubriek ‘Tijdelijke aanstelling van
doorlopende duur (TADD)’ op de startpagina voor je inlogt of in de rubriek ‘Informatie’ nadat je ingelogd
bent. Ook het formulier kun je daar afdrukken.
Als je tijdig een aangetekende aanvraag hebt ingediend bij de scholengroep, kun je in deze rubriek de
status van je aanvraag opvolgen.
Op het ogenblik dat jouw TADD-aanvraag in het programma wordt behandeld (goed- of afgekeurd),
ontvang je normaliter ook een mailbericht van de scholengroep, tenminste als je een e-mailadres hebt
opgegeven.
De scholengroep is bevoegd voor het goed- of afkeuren van een TADD-aanvraag. Voor vragen hierover
kun je terecht bij de personeelsverantwoordelijke van je scholengroep (contactgegevens: zie lijst
scholengroepen).
In het detailscherm kun je gedetailleerde informatie terugvinden over jouw aanvraag voor het
verwerven van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD).
Aandacht!
Als je kandidaatstelling aan alle voorwaarden voldoet (en dus werd goedgekeurd), geldt dit voortaan als
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een doorlopende kandidaatstelling voor het recht op TADD (voor dat ambt en die scholengroep) over de
schooljaren heen, ook als je geen TADD-aanstelling krijgt in het schooljaar volgend op de
kandidaatstelling.1
Wens je jouw voorrangsrecht echter uit te breiden naar een ander ambt dan datgene waarvoor je reeds
over het voorrangsrecht beschikt (of voor het ambt van leraar of lector naar vakken, specialiteiten,
opleidingen of modules waarvoor je een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet je uiteraard
wel een TADD-aanvraag indienen.
Ook wanneer je in een andere scholengroep een beroep wilt doen op het recht op een tijdelijke
aanstelling van doorlopende duur, moet je nog een TADD-aanvraag bij die scholengroep indienen.
Meer informatie over TADD vind je terug in de oproep die je kunt downloaden in de rubriek ‘Tijdelijke
aanstelling van doorlopende duur (TADD)’ op de startpagina voor je inlogt of in de rubriek ‘Informatie’
nadat je ingelogd bent.

3.9.1.

OVERZICHT

Onder de titel ‘TADD’ vind je een korte toelichting bij het begrip TADD.
In de TADD-rubriek kun je enkel het overzicht van de ingediende TADD-aanvragen en de status ervan
bekijken, op voorwaarde dat de scholengroep deze aanvragen elektronisch heeft behandeld.
Je kunt, als kandidaat, zelf geen TADD-rechten invoeren.

3.10.

KANDIDATUREN

In deze rubriek stel je je kandidaat voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt binnen een school
of instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en bepaal je je inzetbaarheid binnen
de scholengroep:
 Je vermeldt of je al dan niet in aanmerking wenst te komen voor diensten met nachtprestaties
(ondermeer van toepassing in internaten en opvangcentra) of avondwerk (o.a. ondersteunend
personeel in centra voor volwassenenonderwijs).
 Afhankelijk van het soort instelling (vb CLB), de onderwijsvorm (vb buitengewoon onderwijs) en het
onderwijsniveau (vb secundair onderwijs) bestaan er specifieke wervingsambten.
Je kunt vooraf de overzichtslijst raadplegen om te weten welke ambten tot welke
personeelscategorieën behoren. Die kun je downloaden in de rubriek ‘Elektronisch Kandideren voor
een tijdelijke aanstelling’ op de startpagina voor je inlogt of in de rubriek ‘Informatie’ nadat je
ingelogd bent.

1

Je verliest je recht op TADD als je gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten hebt gepresteerd in
de scholengemeenschap/scholengroep.
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Vanzelfsprekend kun je voor verschillende categorieën of ambten kandideren, als je tenminste over
de nodige bekwaamheidsbewijzen beschikt.
Bij het ambt van leraar bepaalt het diploma welke vakken je in welke onderwijsvormen en -niveaus
kunt geven.
 Je kiest het ambt waarvoor je wilt kandideren binnen een bepaalde personeelscategorie en
onderwijsniveau waarin je een tijdelijke aanstelling beoogt.
 Je duidt aan of je al dan niet godsdienst of niet-confessionele zedenleer wenst te geven in het
basisonderwijs of het secundair onderwijs. Je duidt ook de respectievelijke godsdienst of nietconfessionele zedenleer aan.
Let wel: om godsdienst of niet-confessionele zedenleer te geven moet je voldoen aan de daartoe
gestelde voorwaarden.
 Nadat je jouw kandidatuur bewaard hebt, kun je het rapport van je kandidatuur afdrukken via de
overzichtstabel.
→ Je kunt kandideren voor één of voor meerdere scholengroepen. Hiervoor klik je telkens op
kandidatuur toevoegen. Per scholengroep moet telkens je een of meerdere wervingsambt(en) kiezen en
je inzetbaarheid bepalen.
→ Je kunt maximaal één geldige en één spontane sollicitatie invoeren voor een bepaalde scholengroep.
Als je reeds een geldige sollicitatie hebt voor een scholengroep en je wilt bijkomend kandideren voor
andere ambten binnen die scholengroep (uiteraard voor 15 juni voor een geldige sollicitatie), moet je je
bestaande kandidatuur bewerken en de gewenste bijkomende ambten aan deze kandidatuur
toevoegen. Je kunt geen nieuwe geldige kandidatuur meer toevoegen voor die scholengroep. Hetzelfde
geldt voor een spontane sollicitatie (vanaf 15 juni).

3.10.1. OVERZICHT

Onder de titel ‘Kandidaturen’ vind je een korte hulptekst voor het invoeren van de nodige gegevens.
Wanneer je deze rubriek voor het eerst bezoekt, moet je de volgende vraag beantwoorden: ‘Wilt u
kandideren voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt?’. Je bent verplicht op deze vraag te
antwoorden: indien je hier ‘nee’ op antwoordt, kun je geen kandidatuur toevoegen. Indien je hier ‘ja’ op
antwoordt, heb je de mogelijkheid om een kandidatuur toe te voegen. Door het beantwoorden van deze
vraag, komt de rubriek kandidaturen in het roze te staan.
Indien je ‘ja’ hebt geantwoord op deze vraag en een (of meerdere) kandidatu(u)r(en) hebt toegevoegd,
vind je onder deze vraag een lijst met al je kandidaturen terug. Volgende bewerkingen kunnen
uitgevoerd worden:
 potlood: een eerder aangemaakte kandidatuur kan gewijzigd of aangevuld worden.
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 vuilnisbak: een eerder aangemaakte kandidatuur kan verwijderd worden. Er wordt je gevraagd dit te
bevestigen.
 huisje: de contactgegevens van de scholengroep waarvoor de kandidatuur is aangemaakt, worden
getoond in het scherm.
 rapport: je krijgt een rapport van de kandidatuur en je kunt dit rapport ook afdrukken.
 knop ‘Kandidatuur toevoegen’: een kandidatuur kan toegevoegd worden.

3.10.2. KANDIDATUUR TOEVOEGEN/BEWERKEN
Wanneer je een kandidatuur wilt toevoegen of bewerken, moet je de velden in onderstaand scherm
correct invullen. De werkwijze voor het toevoegen en het bewerken van gegevens is identiek.

Omdat het selecteren van een wervingsambt een aantal specifieke handelingen vereist, gaan we hier
even dieper op in:
 Je zoekt het ambt waarvoor je wilt kandideren op in de ambtenboom (het donkerroze kader) door bij
de verschillende onderwijsniveaus en personeelscategorieën op de pijltjes te klikken tot je het
laagste niveau hebt bereikt. Daar vink je het gewenste ambt aan en druk je op de knop
(toevoegen) om het ambt toe te voegen aan je kandidatuur. Nu kun je een volgend ambt toevoegen.
 Om ambten gemakkelijker terug te vinden, kun je werken met de snelzoeker. Als je een ambt kiest in
de snelzoeker, worden in de ambtenboom alle onderwijsniveaus en personeelscategorieën waarin
dit ambt voorkomt, opengeklikt. Om te kandideren moet je de gewenste ambten nog aanvinken en
toevoegen (
) aan de lijst ‘Gekozen ambten’. Ook als je zo te werk gaat, moet je jouw selectie
opslaan om je kandidatuur te bewaren.
 Om een ambt te verwijderen uit je selectie van gekozen ambten, vink je het ambt aan in het kader
‘Gekozen ambten’ (de lichtroze zone) en klik je op de knop ‘Verwijderen’.
Voorbeeld:

Elektronisch Kandideren Tijdelijken

27

Let wel!:
 Je kunt steeds spontane sollicitaties bewerken na 15 juni. Geldige kandidaturen kunnen enkel voor
15 juni bewerkt worden.
 Je kunt maar één geldige en één spontane sollicitatie per scholengroep invoeren. Indien je dus voor
een ander ambt wilt kandideren dan de al ingevoerde ambten voor die scholengroep, moet je kiezen
voor ‘bewerken’ in plaats van een nieuwe kandidatuur toe te voegen.

3.10.3. DETAIL SCHOLENGROEP
Je klikt op de afbeelding met het huisje om de contactgegevens van de scholengroep te zien voor die
specifieke kandidatuur.

3.10.4. RAPPORT
Je klikt op het icoontje ‘rapport’ en krijgt een overzicht van je kandidatuur en van de ingevoerde
gegevens uit de verschillende rubrieken. Door op de knop ‘Afdrukken’ te klikken, kun je het rapport naar
je printer sturen. Door op ‘Sluiten’ te drukken, wordt dit scherm gesloten.
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3.10.5. KANDIDATUUR VERWIJDEREN
In het overzichtsscherm kun je elke kandidatuur verwijderen. Je klikt hiervoor op het vuilnisbakje achter
de kandidatuur. Wanneer dit gebeurd is, krijg je een bevestigingsvraag (pop-up: ‘Bent u zeker dat u dit
wilt verwijderen?’). Als je deze vraag positief beantwoordt, wordt de kandidatuur verwijderd.
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4.

MENU BOVENAAN

De webapplicatie is ingedeeld in drie zones. Aan de linkerkant van het scherm vind je het
overzichtsmenu terug met de verschillende rubrieken die ingevuld moeten worden (grijze en roze
balkjes). Bovenaan bevinden zich vier informatieve knoppen: ´Informatie´, ´Links´, ´Vraagbaak´ en
´Vacatures. ´

4.1. INFORMATIE
Je kunt hier informatieve documenten downloaden op je computer.

4.2. LINKS
Je vindt hier de links van websites die nuttige onderwijsgerelateerde informatie bevatten.

4.3. VRAAGBAAK
Je vindt hier een overzicht terug van de meest gestelde vragen van kandidaten over tijdelijke
aanstellingen in het GO! en de bijhorende antwoorden.
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4.4. VACATURES
Op deze pagina vind je de link naar de GO!-jobsite:

De GO! jobsite geeft je wat meer uitleg over werken bij het GO!.
Je vindt er ook de link naar de GO!-pagina op de site van VDAB. Daar zijn vacatures terug te vinden voor
tijdelijke wervingsambten, voor contractuele aanstellingen, voor selectie- en bevorderingsambten,…. in
al onze GO!-instellingen.
Let wel, om voor een GO!-scholengroep een geldige kandidatuur in te dienen voor een tijdelijke
aanstelling in een statutair wervingsambt moet je je elektronisch kandidaat stellen via de webtoepassing
Elektronisch Kandideren Tijdelijken voor 15 juni. De directeurs raadplegen de kandidaturen in de
databank als zij een vacature hebben. Daarom is op de GO!-pagina van VDAB niet het volledige aanbod
aan vacatures in het GO! te vinden.
Je kan er ook lezen waar de vacatures bij de centrale administratie of bij de pedagogische
begeleidingsdienst verschijnen.
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5.

AFSLUITEN PROGRAMMA

Nadat je alle rubrieken hebt ingevuld en je kandidatuur hebt bewaard, kun je uitloggen met de link
‘Afmelden’ rechts bovenaan.
Volg onderstaande stappen om u veilig af te melden:
1. Klik rechts bovenaan op 'Afmelden'.
2. Sluit alle tabs in uw browser en alle browservensters. Zo voorkomt u dat een andere gebruiker
acties kan uitvoeren onder uw naam.
3. Als u was aangemeld met uw eID, verwijdert u deze uit de eID-kaartlezer en/of koppelt u de eIDkaartlezer los.

6.

MEER INFORMATIE?

Volgende informatieve documenten in verband met de procedure ´kandideren voor een tijdelijke
aanstelling in het GO!´ kun je downloaden in de rubriek ‘Elektronisch Kandideren voor een tijdelijke
aanstelling’ op de startpagina (voor je inlogt) of in de rubriek ‘Informatie’ nadat je ingelogd bent.
 de Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het
schooljaar 202x-202x+1 en tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur .
 een overzichtslijst met personeelscategorieën en wervingsambten
 een lijst met de contactgegevens van alle scholengroepen.
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