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TADD 2022 - 2023: AANDACHTSPUNTEN
In bijlage vind je de omzendbrief 'Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in
een statutair wervingsambt in het schooljaar 2022-2023 / Oproep tot de kandidaten die een
beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur". In
bijlage vind je eveneens het formulier TADD.
Het is altijd handig om de aangeboden informatie eens door te nemen.
Je kan enkel kandideren via de website aan de hand van één van de drie digitale sleutels:
➢ via de eID kaartlezer (met je elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart)
➢ via de itsme-app
➢ via je token.
TADD kan enkel via het betreffende formulier worden aangevraagd. Het document dient
aangetekend verstuurd te worden.

Aandacht:
-

-

wie in aanmerking wenst te komen voor een tijdelijke aanstelling dient zich vóór 15 juni 2022
elektronisch kandidaat te stellen. Dit kan dus tot en met 14 juni 2022;
je kan kandideren zonder zicht te hebben op de beoordeling (na aanvangsbegeleiding);
kandidaten die voor het huidige schooljaar een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling hebben
ingediend, krijgen een mailbericht met de vraag hun aanvraag voor het schooljaar 2022-2023
te hernieuwen. De kandidaten die geen (geldig) mailadres hebben opgegeven, worden
aangeraden zelf het initiatief te nemen om hun kandidatuur elektronisch te vernieuwen vóór
15 juni 2022;
kandidaten die reeds TADD-gerechtigd zijn en minstens één keer zijn aangesteld sinds het
schooljaar 2017-2018 moeten hun aanvraag niet hernieuwen. Wanneer je je voorrangsrecht
wenst uit te breiden naar een ander ambt of voor het ambt van leraar naar vakken of
specialiteiten waarvoor je een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt, moet je hiervoor
wel een nieuwe TADD-aanvraag indienen.

Bijkomende informatie kan je verkrijgen bij de personeelsverantwoordelijke van de
instelling (bij voorkeur), bij Peter Claus (via smartschool of via
peter.claus@sterkescholen.be) of bij Maureen Verschuere (via smartschool of via
maureen.verschuere@sterkescholen.be).
Hou er rekening mee dat de personeelsverantwoordelijke je veel vlugger een antwoord zal
geven op je vraag; een vraag stellen via de scholengroep betekent langer wachten op een
antwoord.

Aandachtspunten bij TADD 2022 - 2023

