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2.4 

Invullen door organisatie die de VOG verlangt 

> Als het niet mogelijk is om deze paragraaf in te laten vullen én te laten ondertekenen door de organisatie die de VOG 
vraagt (bijvoorbeeld bij een visum aanvraag) dan vult u zelf de gegevens van paragraaf 2.1, 2.2, en 2,3 in. 
Naast dit aanvraagformulier moet dan ook een document worden bijgevoegd waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft. Dat mag 
bijvoorbeeld een brief, e-mail of een uitdraai van een webpagina zijn. Dit document vervangt de handtekening bij paragraaf 2.5 

Gegevens organisatie 
Naam 

1 Hogeschool Saxion, Academie Pedagogiek & Onderwijs 

Naam vertegenwoordiger 

1 S.H. Koning 

Straat en huisnummer (met toevoeging) 

1 Postbus 70.000 

Telefoonnummer 

[ 088-0196800    

Doel van de aanvraag 

Postcode en Plaats 

1    7500KB Enschede  Land 

1 Nederland 

> Als de VOG nodig is voor het verkrijgen van een chauffeurskaart, visum of vergunning, vermeld dit bij overig. 

� Werkrelatie 

Functie 
(waarvoor de VOG nodig is: bijv. docent, schoonmaker, vervoersmanager) 

1 Stagiair(e) Leerkracht Basisonderwijs 

Taakomschrijving 
(Omschrijf de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die behoren tot de functie.) 

D Overi 

Omschrijving (bijv. Chauffeurskaart, Visum en emigratie, Exploitatievergunning) 

Bijzondere omstandigheden m.b.t. de aanvraag 

> Vul eventuele bijzonderheden met betrekking tot de aanvraag in. 

De locatie waar de werkzaamheden worden verricht kan van belang zijn bij de beoordeling van de aanvraag. Bijvoorbeeld voor iemand 
die schoonmaakwerkzaamheden verricht, is de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd van belang. Indien dit gebeurt op 
bijvoorbeeld een kinderdagverblijf zal dit anders worden beoordeeld dan wanneer schoonmaakwerkzaamheden worden verricht in een 
kantoorpand. 
Een andere toelichting kunt u hier ook kwijt. 

D Nee, ga door met de volgende vraag 

D Ja, toelichting: 

Screeningsprofielen 

Geef een specifiek óf algemeen screeningsprofiel aan. Een specifiek screeningsprofiel heeft betrekking op één van de genoemde functies 
of doelen onder 2.4 a. Vindt u daar geen passend screeningsprofiel? Kies dan bij 2.4 b een algemeen screeningsprofiel. Voor uitleg over 
screeningsprofielen zie: www.justis.nl. 

Is voor u een specifiek screeningsprofiel van toepassing? 

D Ja, ga door met vraag 2.4 a 

D Nee, ga door met vraag 2.4 b 
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Zakelijke transacties 
D 53 Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen 

Proces 
D 61 Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen 

D 62 (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan het intern 
transport binnen een bedrijf 

D 63 (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd 

Aansturen organisatie 
D 71 Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen 

Personen 
D 84 Belast zijn met de zorg voor minderjarigen 

D 85 Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten 

D 86 Kinderopvang (altijd aanvinken in combinatie met het functieaspect 84) 
Dit functieaspect 86 kan alleen worden gebruikt voor de kinderopvang. Dit functieaspect 86 altijd in combinatie met functieaspect 
84 aankruisen ten behoeve van de kinderopvang en de inschrijving in het personenregister kinderopvang op basis van de Wet 
kinderopvang. 

Ondertekening door organisatie 

De organisatie verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 

Als u niet woonachtig of niet ingeschreven in BRP bent in Nederland en de organisatie waarvoor u de VOG nodig heeft, is niet gevestigd 
in NL, dan voegt u een document toe waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig hebt. Ondertekening door de organisatie is dan niet 
verplicht. 

Plaats 

1 Enschede 

Dag Maand Jaar 

[o s(o 9(2 o 2 o]

Stempe
Ä
I organ_isatie ,(Stem§�JR� 
caaem,e Pedagogiek en Ondeiwijs 

Postbus 70.000 
7500 KB ENSCHE 

Belangrijke informatie voor de organisatie 

Als organisatie die de VOG vraagt bent u een schakel bij het voorkomen van fraude. Het is uw taak en uw verantwoordelijkheid om de 
echtheid van de ontvangen VOG vast te stellen en de juistheid van het toegepaste screeningsprofiel op de VOG te controleren. Voor 
informatie hierover zie www.justis.nl. 

Belangrijke informatie voor de aanvrager: 

Originele handtekening 
In sommige gevallen is een originele handtekening vereist op de VOG. Bijvoorbeeld in het geval van adoptie in het buitenland. Dien 
bij de gemeenteambtenaar het verzoek in om dit te vermelden op uw aanvraag. 

Machtigen 
Als u niet zelf de aanvraag kunt indienen, dan kunt u hiervoor iemand machtigen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier op de 
website: https: //www.justis.nl/producten/vog/docu menten/i ndex. aspx 

Uw aanvraag indienen 
Staat u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en bent u woonachtig in Nederland, dan gaat u met het ingevulde formulier 
naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij het indienen van de aanvraag moet u een geldig identiteitsbewijs tonen en het 
tarief voldoen. 

Staat u niet ingeschreven bij een gemeente in Nederland, of verblijft u in het buitenland, dan vult u dit formulier in en betaalt u 
het tarief rechtstreeks aan Justis. Bij het indienen van de aanvraag stuurt u een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een 
bewijs van betaling mee en eventueel het machtigingsformulier. 

Voor meer informatie over: 'Hoe vraag ik een VOG aan als ik in het buitenland woon?' vindt u onder de veelgestelde vragen op de 
website: https: //justis. n 1 / prod u cten/vog /veelgestelde-vragen/hoe-ka n-i k-een-vog-a a nvragen-a ls-i k-n iet-be n-i ngeschreven-i n-de
brp. aspx 

Vragen? Neem bij vragen contact op met het Klant Contact Centrum via +31 (0) 88 - 998 22 00. 
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