Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Maandopgave
Geweigerde vacatures
Dit formulier
Met dit formulier geeft u aan dat een eigen wachtgelder een
vacature heeft geweigerd van een onder uw bestuur staande
instelling. Gebruik één formulier per BRIN-nummer, geweigerde
vacature en per maand. Vul het formulier altijd in, ongeacht wat
de reden van de weigering is.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer
Meer informatie
www.duo.nl
ICO/PO (079) 323 23 33

						 1

Gegevens bevoegd gezag

1.1 Nummer bevoegd gezag
1.2 Naam bevoegd gezag

|

1.3 Straat en huisnummer

|

1.4 Postcode en plaats

				
						 2

Gegevens contactpersoon

2.1 Achternaam

|

2.2 Voorletter(s)

|

2.3 Telefoon
2.4 E-mail

|

						 3

Gegevens instelling

3.1 BRIN-nummer instelling
3.2 Soort onderwijs
						

 BAO

 (V)SO

						 4

Gegevens vacature
Lees de toelichting

4.1 Type personeel

 Onderwijzend personeel

4.2 Soort vacature

 Vervanging

4.3 Functie

|

4.4 Omvang vacature

 Geen onderwijzend personeel

 Regulier		

uur		

 Faciliteiten

minuten

4.5 Startdatum vacature
4.6 Einddatum vacature

68900-002
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4.6 Reden weigering

 Ergens een anders een baan aanvaard en geen uitkeringsgenietende meer

		

 Reistijd te lang, namelijk

uur en

minuten per dag

 Anders, namelijk
|
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Gegevens eigen wachtgelder

5.1 Achternaam

|

5.2 Voorletter(s)

|

5.3 Functie

|

5.4 Geboortedatum
5.4 Soort onderwijs

 BAO

 (V)SO
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Ondertekening bevoegd gezag
Het bevoegd gezag verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.

6.1 Achternaam tekenbevoegde

|

6.2 Voorletter(s) tekenbevoegde

|

6.3 Telefoon
6.4 E-mail

|

6.5 Datum
6.6 Plaats

|

6.7 Handtekening

|
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Ondertekening eigen wachtgelder
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.

7.1 Achternaam

|

7.2 Voorletter(s)

|

7.3 Telefoon
7.4 E-mail

|

7.5 Datum
7.6 Plaats

|

7.7 Handtekening

|

Toelichting
Bij 4 Gegevens vacature
Zie voor de bedoelde definitie van vacature punt 5.2 van de publicatie
FPV-95/1680.
De functie moet altijd schriftelijk worden aangeboden aan de eigen
wachtgelder. Stuur altijd een kopie van de aanbiedingsbrief mee met dit
formulier.

Op basis van de geldende richtlijnen wordt gekeken of de reistijd passend
is voor de functie.
Wachtgelders moeten er rekening mee houden dat, wanneer ze om een
andere reden de functie niet aanvaarden, dit gevolgen kan hebben voor
hun uitkering.

Print formulier

