Opvragen gegevens werkstudent

Beste student
De Vlaamse overheid wil levenslang leren stimuleren. Daarom wil ze onderwijsinstellingen extra aanmoedigen
om opleidingen voor werkstudenten aan te bieden. Omdat je in een dergelijke opleiding zit moeten we
nagaan of je aan de voorwaarden van een werkstudent voldoet.
Mogen we daarom vragen om het formulier op de keerzijde in te vullen. Daarna kan je het mee opladen in
de online inschrijvingsapplicatie. Ben je reeds student dan bezorg je het zo vlug mogelijk aan de dienst
Studentenadministratie van jouw campus.

Als je de komende dagen niet naar de campus komt, dan mag je het document opsturen naar onderstaand
adres.
De dienst Studentenadministratie zal het indienen van uw formulier strikt opvolgen.
Je kan bij deze dienst ook terecht voor bijkomende vragen.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten

Medewerkers dienst Studentenadministratie

Odisee vzw – Warmoesberg 26, 1000 Brussel – 408.429.584 – RPR Brussel – www.odisee.be –
info@odisee.be

Campus Brussel – Warmoesberg 26 - 1000 Brussel - tel. 02-608 49 04
Campus Schaarbeek - Huart Hamoirlaan 136 - 1030 Brussel - tel. 02-240 68 40
Technologiecampus Gent - Gebroeders De Smetstraat 1 - 9000 Gent -tel 09-265 87 20
Campus Sint-Niklaas - Hospitaalstraat 23 - 9100 Sint-Niklaas - tel 03-780 89 19
Campus Aalst - Kwalestraat 154 - 9320 Aalst (Nieuwerkerken) - tel 053-72 71 89
Je kan het formulier ook steeds terugmailen naar: sa@odisee.be

Formulier werkstudent
Naam en
voornaam:
Studentennummer
(alleen bij
HERinschrijving)
Opleiding
Academiejaar
VERKLARING: Gelieve in beide reeksen de zin die voor u van toepassing is, aan te kruisen:
o

Ik ben tewerkgesteld en beschik over een arbeidscontract van minstens 80 uur per maand (19 uur per
week) of werk als zelfstandige of ambtenaar.

o

Ik ben uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding aan Odisee kadert binnen het door de
VDAB voorgestelde traject naar werk.

o

Geen van beiden

o

Ik behaalde reeds een Master/Licentiaatsdiploma.

o

Ik behaalde nog geen Master/Licentiaatsdiploma.

Wanneer hierom verzocht wordt zal ik een attest ter staving bezorgen.
Ik verbind er mij toe elke wijziging omtrent mijn arbeidssituatie onmiddellijk te melden aan de dienst
Studentenadministratie van Odisee.
Voor waar en echt

Plaats en datum:

Naam en handtekening:
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