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Formulier stageaanvraag 

Dien via dit formulier jouw aanvraag in en hopelijk mogen we jou binnenkort verwelkomen. 

Let op, enkel correct ingevulde aanvragen worden behandeld. 

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

GESLACHT(*):  ☐ M  ☐ V 

VOORNAAM + NAAM(*): …………………………………………………………………………………………………………………….. 

STRAAT + NR(*): …………………………………………………………………………………………………………………….. 

POSTCODE + GEMEENTE(*): …………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM:  ………………………………………TELEFOON: …………………………………………………………………… 

SCHOOL E-MAILADRES (*): ……………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM EN –PLAATS(*):  ..……. / ….…... / …………… te …………………………………………………………….. 

RIJKSREGISTERNUMMER(*)1: ……... . …..…. . ……... - ……….… - ……..... 

NATIONALITEIT: ……………………………………………………………………………………… 

EERSTE STAGE IN AZ DELTA?(*)  ☐ JA ☐ NEEN 

2. GEGEVENS ONDERWIJSINSTELLING EN OPLEIDING 

*ONDERWIJSINSTELLING(*):  

 ..............................................................................................................................................................................  

*ONDERWIJSNIVEAU (beroepsopleiding, bachelor, master, postgraduaat, banaba,…) (*):  

 ..............................................................................................................................................................................  

*STUDIERICHTING/OPLEIDING(*): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*OPLEIDINGSJAAR (bv. 3de)(*): 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. GEGEVENS STAGEBEGELEIDER ONDERWIJSINSTELLING  

NAAM: ………………………………………………………………………….. TELEFOON: …………………………………...……….. 

E-MAIL:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                 
1 Dit vind je op de achterkant van je identiteitskaart, na ‘Identificatienummer van het Rijksregister’.  
Het begint met je omgekeerde geboortedatum, nl. jaar maand dag. Bijvoorbeeld: 83.07.15-112-03. 
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4. STAGE-MODALITEITEN: PERIODE EN UURROOSTER 
 

IN WELKE PERIODE WIL JE STAGE LOPEN?(*)                 van …../…../…….    tot …./…./……. 

HOEVEEL UUR STAGE MOET JE IN TOTAAL LOPEN?(*)  ...................................  uur 

OF: HOEVEEL DAGEN MOET JE IN TOTAAL STAGE LOPEN?(*) ............................   dagen  

HOEVEEL UUR STAGE MAG JE PER DAG MAXIMUM LOPEN?(*)  ........................   uur 

WELKE SOORT STAGE MOET JE LOPEN? (PRAKTIJKSTAGE, BACHELORPROEFSTAGE, …) 

 ………………………………………………………………………………. 

 

5. Extra informatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

(*)= VERPLICHT VELD  
 
De ingewonnen gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van AZ Delta, Deltalaan 1, 8800 Roeselare. Overeenkomstig de 
wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking, heeft u toegang tot en het recht op verbetering van deze gegevens. 
AZ Delta verbindt zich er toe enkel intern de persoonsgegevens van de student/stagiair te verwerken conform de Algemene 
Verordening Gegevensverwerking. Indien u hier vragen over heeft, kunt u zich wenden tot dpo@azdelta.be 
 
AZ Delta stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We kennen stages toe op basis van competenties, ongeacht leeftijd, 
geslacht, afkomst of handicap. 
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