PROCEDURE MANDAATAANVRAAG R.-K. GODSDIENST
GEWOON EN BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
Een mandaataanvraag bestaat uit 2 stappen.
STAP 1 = registratie
(Onthoud de door u gekozen gebruikersnaam en het wachtwoord voor stap 2.)
STAP 2 = mandaataanvraag nadat registratie in orde is of bijkomende documenten zijn geüpload.

STAP 1
Hoe verloopt de registratie?

Klastitularissen van het katholiek basisonderwijs aan wie reeds een mandaatnummer of een
visumnummer werd toegekend dienen zich niet te registreren.
Zij moeten verder niets ondernemen en kunnen de tool verlaten.

Via de website www.rkg.vlaanderen klikt u op ‘Registreren’ en komt u (na een pop-up) op een scherm
met de 3 onderstaande keuzemogelijkheden.

Registratie - Maak uw keuze?
Ik heb nog geen mandaat r.-k. godsdienst en wens het aan te vragen.
Ik beschik reeds over een mandaat r.-k. godsdienst, ik ken mijn mandaatnummer en wil mij registreren.
Ik geef reeds r.-k. godsdienst IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS en wil mij registreren. Ik beschik over een mandaat
of engagementsverklaring, maar heb geen mandaatnummer * en vraag dat hierbij aan.
(* Leraars secundair onderwijs hebben momenteel geen mandaatnummer, behalve in het aartsbisdom.)
Volgende

Optie 1:
U bent een nieuwe leraar r.-k. godsdienst of u volgt de opleiding tot godsdienstleraar. Vergeet niet
de behaalde diploma’s en/of getuigschriften te uploaden.
Optie 2:
U geeft reeds r.-k. godsdienst (als bijzondere leermeester RKG) en u heeft mandaat-/visumnummer.

Optie 3 is onmogelijk voor leraren basisonderwijs.

STAP 2
Wanneer uw registratie in orde is, ontvangt u een mail met het bericht dat uw registratie
goedgekeurd is.
U dient opnieuw IN te LOGGEN op www.rkg.vlaanderen en u kunt dan het mandaat aanvragen. U
ontvangt een mail met uw mandaatnummer.
Het volledige document (mandaat) kunt u downloaden door in te loggen op www.rkg.vlaanderen.
Pas als dit alles gebeurd is, is uw mandaataanvraag volledig in orde.

Belangrijke opmerking:
Leraren die niet over een vereist bekwaamheidsbewijs beschikken om r.-k. godsdienst te geven,
kunnen STAP 2 niet doen en krijgen na STAP 1 eventueel een tijdelijke toestemming van de inspectiebegeleiding RKG.

Vragen of twijfels?
Neem contact met het secretariaat van het vicariaat waarin u actief bent:
Aartsbisdom
Wendy Van Landeghem - 015 29 84 01 - wendy.van.landeghem@rkg.vlaanderen
Bisdom Antwerpen
Carina Pichal - 03 543 97 00 - carina.pichal@rkg.vlaanderen
Bisdom Brugge
Ward Goudenhoofd -050 37 26 75 - ward.goudenhooft@rkg.vlaanderen
Bisdom Gent
Martine Boone martine.boone@rkg.vlaanderen - 09 269 58 70
Bisdom Hasselt
Jos Smets - 011 28 84 55 of jos.smets@rkg.vlaanderen
Josiane Spilstijns - 011 26 44 00 of josiane.spilstijns@rkg.vlaanderen

