
 

 

Aanmeldingsformulier Assessment & 

Zij-instroomtraject Docent Muziek 

 

Gegevens SCHOOL 

Naam school: 

Straatnaam + nummer: 

Postcode + plaats: 

Telefoonnummer: 

Email: 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam: 

Voornamen voluit: 

Indien gehuwd, geboortenaam: 

Geboortedatum & -plaats: 

Straatnaam + nummer: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Email: 

 

Ondertekening 

Zij-instromer      Bevoegd gezag* 
Datum:      Datum: 
Handtekening:     Handtekening: 
   
 
 
 
* Door ondertekening meldt de school de zij-instromer, mits toelaatbaar, aan voor het 
assessment. Bij gebleken geschiktheid geldt deze aanmelding tevens voor het zij-
instroomtraject. Dit tenzij de zij-instromer zich uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding  
schriftelijk afmeldt. De school verklaart hiermee akkoord te gaan met de kosten die 
gekoppeld zijn aan het assessment en het zijinstroomtraject. De kosten voor het assessment 
bedragen 1.950 euro. De kosten voor het opleidingstraject zijn afhankelijk van het 
programma dat de zij-instromer moet volgen. Deze kosten kunnen variëren van 4.000 tot 
15.000 euro en worden vastgelegd in de Scholings- en begeleidingsovereenkomst die de 
school 2 maanden na de start van de opleiding ontvangt. 
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen naar: 
Koninklijk Conservatorium t.a.v. S.Overmeer, Juliana van Stolberglaan 1, 2595 CA Den 
Haag 



 

 

Werkzaamheden binnen het onderwijs 

School – functie – klassen – vakken – periode – VO/MBO/PO 

.................................................. .......................................... .............. tot 

............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
 

Werkzaamheden buiten het onderwijs 

Werkgever – functie – periode – relevante werkzaamheden t.b.v. onderwijs 

.................................................. .......................................... .............. tot 

............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
 

Andere voor het onderwijs relevante werkzaamheden (vrijwilligerswerk) 
Omschrijving – doelgroep – periode – relevante werkzaamheden 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 
.................................................. .......................................... .............. tot 
............... ................... ......................... ........................... 
 

  



 

 

Gegevens vooropleiding 
Nederlands eindexamen voorgezet onderwijs? JA/ NEE 
Indien u niet in Nederland uw diploma Voortgezet Onderwijs hebt behaald, dient u blijk te geven van een: 
- schriftelijke beheersing van het Nederlands op het niveau van het eindexamen VWO 
- zodanige mondelinge taalbeheersing dat u in een les adequaat kan communiceren met de leerlingen wat 
het gebruik van het Nederlands betreft. De beheersing van het Nederlands wordt in dit geval uitsluitend 
beoordeeld door het KC aangewezen deskundige. Diens uitspraak is bindend. 

 

Vooropleiding WO*: Bachelor/ Kandidaats/ Doctoraal/ WO Master 

In: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Behaald op: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Aan instelling: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Onderzoekservaring:  JA/ NEE 

………………………………………………………………………………………… 

 

Promotie onderzoek: JA? NEE 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vooropleiding HBO* 

In: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Behaald op: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Aan instelling: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Onderzoekservaring:  JA/ NEE 

………………………………………………………………………………………… 

 

Overige relevante cursussen: 

………………………………………………………………………………………… 

* Buitenlandse diploma’s moeten door het NUFFIC op naam gevalideerd zijn. 

 

Mee te sturen bijlagen 
Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van de onderstaande bijlagen 
worden in behandeling genomen. 
- gewaarmerkt kopie doctoraal / van uw bul of hbo diploma 
- kopie van uw vakken- / cijferlijst 
- kopieën van behaalde certificaten met bijbehorende vakken- / cijferlijst 
- curriculum vitae 
- lijst van publicaties etc. 


