Elektronische communicatie
OPDRACHTEN
oefening 1
01-09-2013: opdrachten in één instelling - TADD
- 10 uur PV mechanica - ATO 2 - 3de graad BSO
- 5 uur TV mechanica - ATO 2 - 3de graad BSO
- 5 uur TV mechanica - ATO1 - 2de graad BSO ter vervanging van een personeelslid
met gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5
Wat meldt u elektronisch op 01-09?
noteer : de opdrachtbreuk (het vak of ambt) – ATO (TADD?) - einddatum opdracht
opdracht met geldigheidsdatum 01-09-2013
→ 10/29 - leraar - PV mechanica - 3de gr BSO - ATO 2 - TADD - einddatum 31-08-2014
→ 5/20 - leraar - TV mechanica - 3de gr BSO - ATO 2 - TADD - einddatum 31-08-2014
→ 5/20 (5/21) - leraar - TV mechanica - 2de gr BSO - ATO 1 - TADD - einddatum 3108-2014 ( ter vervanging van …… reden: code 151)
1 bericht
oefening 2
Bekwaamheidsbewijs: Bachelor in het secundair onderwijsonderwijs - uitdieping Nederlands,
basiscluster Nederlands - Engels - Geschiedenis.
Tijdelijk personeelslid met opdrachten in één instelling.
TADD voor de vereiste vakken en voor Nederlands voor nieuwkomers (VO).
01-09-2013
- 13 uur AV Nederlands voor nieuwkomers - ATO 2 - 1ste graad
- 5 uur AV Engels - 2de graad TSO - ATO 1 - einddatum 31-12-2013
01-10-2013
uitbreiding opdracht met een vervangingsopdracht tot 25-10-2013
→ 7 uur AV Nederlands - 2de graad TSO - vervanging van een personeelslid wegens ziekte.
Er is geen verlenging van de interim op 26-10-2013.
Wat meldt u elektronisch op 01-09, 01-10 en 26-10 (einde interim)?
geldigheidsdatum 01-09-2013
→ 13/22 - leraar - AV Nederlands voor nieuwkomers - 1ste gr - ATO2 - TADD
einddatum 31-08-2014
→ 5/21 - leraar - AV Engels - 2de gr TSO - ATO 1 - TADD - einddatum 31-12-2013
1 bericht
geldigheidsdatum 01-10-2013
→ 13/22 - leraar - AV Nederlands voor nieuwkomers - 1ste gr - ATO2 - TADD
einddatum 31-08-2014
→ 5/21 - leraar - AV Engels - 2de gr TSO - ATO 1 - TADD - einddatum 31-12-2013
→ 7/21 - leraar - AV Nederlands - 2de gr TSO - ATO 1 - TADD - einddatum 25-102013
1 bericht
1

geldigheidsdatum 26-10-2013
Er moet geen opdracht worden gemeld. Er is geen verlenging van de interim. De correcte
gegevens zijn aanwezig in de opdracht.
oefening 3
01-09-2013 - geen TADD - opdrachten in 1 instelling
- 18 uur opvoeder - ATO 2
- 18 uur opvoeder - ATO 1 - vervanging van een collega (FT benoemd opvoeder) met
halftijdse loopbaanonderbreking tot 31-08-2014
Wat meldt u elektronisch op 01-09 voor de vervanger?
geldigheidsdatum 01-09-2013
→ 18/36 - opvoeder - ATO 2 - einddatum 30-06-2014
→ 18/36 - opvoeder - ATO 1 - einddatum 30-06-2014
1 bericht
De titularis komt voortijdig terug op 03-02-2014 (voortijdige beëindiging van een
loopbaanonderbreking).
De opdracht van de titularis en van de vervanger moet worden aangepast.
Hoe melden? Titularis? vervanger?
opdracht titularis
de opdracht met begindatum 01-09-2013 corrigeren
→ de einddatum van de GLBO wijzigen - einddatum GLBO = 02-02-2014
opdracht vervanger
2 mogelijkheden
mogelijkheid 1: de opdracht met begindatum 01-09-2013 corrigeren en de einddatum
van de interim aanpassen.
geldigheidsdatum 01-09-2013
→ 18/36 - opvoeder - ATO 2 - einddatum 30-06-2014
→ 18/36 - opvoeder - ATO 1 - einddatum 02-02-2014
1 bericht
mogelijkheid 2: een opdracht met geldigheidsdatum 03-03-2014, waar enkel de vacante
uren worden gemeld (ATO 2) tot 30-06-2014.
geldigheidsdatum 03-02-2014
→ 18/36 - opvoeder - ATO 2 - einddatum 30-06-2014
oefening 4
Een FT benoemd licentiaat presteert effectief 21 uur AV- Frans in de 3de graad ASO.
Er worden voor dit personeelslid 20 uren voorzien uit het urenpakket.
Het personeelslid neemt 4 uur VVP/SF van 01-09-2013 tot 30-06-2014.
Wat meldt u elektronisch op 01-09?
01-09-2013
→ opdracht: 20/20 - leraar - AV Frans - 3de gr ASO - ATO 4 met 4 uur VVP tot 30-06-2014
Het uur dat niet uit het urenpakket komt moet worden gemeld met een RL - 10
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oefening 5
01-09-2013
- 10 uur TV - elektriciteit - ATO 2 - 3de graad BSO
- 10 uur TV- taak- en functiedifferentiatie gelijkgesteld met TV elektriciteit - ATO 4 3de graad BSO
Wat meldt u elektronisch op 01-09?
geldigheidsdatum 01-09-2013
→ 10/20 leraar - TV elektriciteit - 3de gr BSO - ATO 2 - TADD - einddatum 31-08-2014
→ 10/20 - ATO 4
- ambt : leraar
- vak: taak- en functiedifferentiatie - 3de gr BSO gelijkgesteld met TV elektriciteit - 3de
gr BSO
oefening 6
Personeelslid - FT vast benoemd.
01-09-2013
instelling A : 11/22 - leraar
instelling B :
- 18/36 opvoeder - TBSOB
- 18/36 opvoeder - reaffectatie - vervanging van een collega met VVP 50+ voor het
volledige schooljaar
→ GLBO 1/5 op de reaffectatie-opdracht.
Wat meldt u elektronisch voor instelling B?
geldigheidsdatum 01-09-2013
→ 18/36 - opvoeder - ATO 4 - TBSOB voor 18/36 (“oneindige” einddatum)
→ 18/36 - opvoeder - ATO 1 - einddatum 31-08-2014 - reaffectatie met een GLBO 1/5
van 01-09-2013 tot 31-08-2014 voor 7/36
presteert effectief:
- 11/22 leraar = 5000
- 11/36 opvoeder = 3055
- totaal = 8055
oefening 7
01-09-2013
instelling A
vast benoemd : 20/22 (1ste graad)
tijdelijk (TADD) : 2/21 .-.2de graad ASO - ATO 2
verlof TAO voor 11/22
instelling B
TAO :
- 5/22 van 01-09-2013 tot 30-11-2013 (ATO 1)
- 6/21 van 01-09-2013 tot 31-08-2014 (ATO 2)
Wat melden in instelling A en instelling B ?
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geldigheidsdatum 01-09-2013
instelling A
→ 20/22 - leraar - 1ste graad - ATO 4
- verlof TAO = 11/22
- einddatum verlof TAO = 30-11-2013 (de eerste einddatum van de TAO)
→ 2/21 - leraar - ATO 2 - TADD met einddatum 31-08-2014
instelling B: TAO - opdrachten met dezelfde einddatum!
→ 5/22 – leraar - ATO 1 - TAO - einddatum 30-11-2013
→ 6/21 - leraar - ATO 2 - TAO - einddatum 30-11-2013
1 bericht
opgelet: nieuwe opdracht met begindatum 01-12-2013
- indien geen verlenging vervanging: enkel de TAO - opdracht in ATO 2
- indien verlenging vervanging : beide opdrachten met de volgende einddatum

correctie van opdrachten
oefening 1
Tijdelijke opdracht gemeld in 1 instelling met begindatum 01-09-2013 en einddatum 15-102013 (ATO1).
U merkt dat de opdracht fout is. U corrigeert de opdracht. De begin- en einddatum is correct.
Hoe corrigeren?
De opdracht met begindatum 01-09-2013 is de laatst gemelde opdracht.
De opdracht corrigeren.
oefening 2
Tijdelijke opdracht gemeld in 1 instelling met begindatum 01-09-2013 en einddatum 15-102013 (vervanging).
U merkt dat de begindatum = 02-09-2013.
Hoe corrigeren?
op 01-09-2013 is er geen enkele opdracht.
geldigheidsdatum 01-09-2013
→ een stopzetting opdracht - RL 4 - reden: foutieve melding
geldigheidsdatum 02-09-2013
In een volgende zending: opdracht met geldigheidsdatum 02-09-2013
oefening 3
Tijdelijke opdracht gemeld in 1 instelling met begindatum 11-09-2013 en einddatum 25-102013 (vervanging).
U merkt dat de begindatum = 02-09-2013.
Hoe corrigeren?
→ opdracht met begindatum 02-09-2013
→ opdracht met geldigheidsdatum 11-09-2013 opnieuw doorsturen
opmerking: mag in dezelfde zending
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oefening 4
Voor een personeelslid werden in instelling A de volgende opdrachten gemeld:
- geldigheidsdatum 01-10-2013
- geldigheidsdatum 15-11-2013
- geldigheidsdatum 01-01-2014
Het werkstation meldt op 25-02-2014 dat de opdracht met begindatum
01-01-2014 foutief is. U wil die corrigeren.
Welke opdrachten corrigeert u?
Enkel de opdracht met begindatum 01-01-2014. Dit is de laatst geregistreerde opdracht.
De opdrachten met begindatum 01-10-2013 en 15-11-2013 zijn correct en komen in de tijd
vóór 01-01-2014. Deze moeten niet worden opgestuurd!

oefening 5
Voor een personeelslid werden in instelling A de volgende opdrachten gemeld:
- geldigheidsdatum 01-10-2013
- geldigheidsdatum 15-11-2013
- geldigheidsdatum 01-01-2014
- geldigheidsdatum 06-01-2014
Het werkstation meldt op 25-02-2014 dat de opdracht met begindatum
15-11-2013 foutief is. U wil die corrigeren.
Welke opdrachten corrigeert u?
→ opdracht met begindatum 15-11-2013
→ er zijn nog opdrachten gemeld met een geldigheidsdatum later dan de te corrigeren
opdracht: opdrachten met begindatum 01-01-2014 en 06-01-2014 ook mee opsturen.

oefening 6
01-09-2013
→ 10/20 - AV Nederlands - 3de graad ASO - ATO 2 van 01-09 tot 31-08
→ 10/20- AV Nederlands - 3de graad ASO - ATO 4
18-11-2013
uitbreiding opdracht met 3/ 20 AV Duits ter vervanging van een collega met ziekteverlof van
14-11-2013 tot 20-12-2013
Bij het nakijken van de omkadering meldt het werkstation dat er 5 uren teveel zijn ingericht.
Reden: er zijn 5 niet-vacante uren.
U moet dus de opdracht met begindatum 01-09-2013 corrigeren.
Hoe afhandelen?
→ opdracht met begindatum 01-09-2013
→ er is nog 1 opdracht gemeld met een geldigheidsdatum later dan de te corrigeren
opdracht. Opdracht met begindata 18-11-2013. Deze opdracht ook terug doorsturen.
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Stopzetting opdracht
oefening 1
Een administratief medewerker (nieuw personeelslid) wordt aangesteld in een vacante
betrekking voor het volledige schooljaar. Het personeelslid neemt ontslag op 01-12-2013.
U moet de opdracht stopzetten.
Hoe stopzetten?
RL 4 - stopzetting opdracht met geldigheidsdatum 01-12-2013. Reden: ontslag.
oefening 2
Een vast benoemd personeelslid neemt ontslag op 01-02-2014.
U stuurde een stopzetting door met geldigheidsdatum 01-02-2014. Reden: ontslag.
Nadat de opdracht is stopgezet merkt u dat de opdracht met begindatum 01-09-2013 fout is.
U moet dit corrigeren.
Wat meldt u elektronisch?
→ correctie opdracht met geldigheidsdatum 01-09-2013
opgelet! de stopzetting wordt overschreven!
→ de stopzetting - RL 4 - ook opnieuw elektronisch melden!!
geldigheidsdatum 01-02-2014. Reden: ontslag
oefening 3
01-09-2013
FT benoemd - leraar - AV Nederlands (20/20) - 3de graad ASO
verlof TAO voor 10/20 tot 31-08-2014
TAO : 15/30 - TA tot 31-08-2014 in dezelfde instelling.
01-01-2014
Het personeelslid wordt benoemd in de TAO - opdracht (15/30 - TA).
Hoe afhandelen?
opdracht met begindatum 01-09-2013
→ opnieuw opsturen – het verlof TAO inkorten tot 31-12-2013
opdracht met begindatum 01-01-2014
opdracht
- 10/20 - leraar - ATO 4
- 15/30 - TA - ATO 4

RL 2 –niet opdracht gebonden dienstonderbreking
oefening 1
ziekteverlof elektronisch gemeld van 01-10-2013 tot 20-12-2013
het personeelslid krijgt controle en komt vervroegd terug op 05-12-2013.
Hoe afhandelen?
→ het ziekteverlof annuleren
→ in een volgende zending de correcte periode melden : 01-10-2013 tot 05-12-2013
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oefening 2
opdracht met begindatum 01-09-2013: FT benoemd leraar (20/20)
ziekteverlof van 01-09-2013 tot 30-09-2013. Het personeelslid vraagt en verkrijgt een VVP
wegens ziekte van 16-09-2013 tot 15-11-2013 (50%).
Hoe afhandelen?
→ het ziekteverlof annuleren
→ in een volgende zending het correcte ziekteverlof melden : 01-10-2013 tot 15-09-2013
→ VVP wegens ziekte elektronisch melden - opdracht met geldigheidsdatum 16-09-2013
20/20 leraar waarvan 10/20 VVP wegens ziekte tot en met 15-11-2013
oefening 3
FT vast benoemd personeelslid (20/29 + 7/21)
Er wordt een volledige loopbaanonderbreking gemeld : 01-09-2013 tot 31-08-2014.
Het personeelslid neemt echter een halftijdse loopbaanonderbreking.
Hoe corrigeren?
→ de volledige loopbaanonderbreking annuleren
→ de GLBO melden samen met de opdracht

vervanging
oefening 1
De titularis wordt gemeld met een dienstonderbreking GLBO 1/5. De dienstonderbreking is
fout: het gaat om een GLBO halftijds
Wat doet Uvoor de titularis en voor de vervanger?
titularis
→ een correctie van de opdracht met een GLBO halftijds.
opmerking : de GLBO met 1/5 wordt geannuleerd in het EPD.
vervanger
→ de opdracht aanpassen : de code van de dienstonderbreking van de titularis wijzigt.
oefening 2
personeelslid A: aangesteld in vacante uren opvoeder - 18/36 op 01-09-2013.
personeelslid B: op 01-01-2014 wordt een ander personeelslid vast benoemd in deze
halftijdse opdracht van opvoeder. Dit personeelslid oefent deze opdracht niet uit, maar neemt
een verlof TAO. Wordt vervangen door personeelslid A
Moet er op 01-01-2014 een wijziging opdracht voor personeelslid A worden gemeld?
wat doet u met de opdracht op 01-09-2013 voor personeelslid A?
→ opdracht met begindatum 01-09-2013 : niet opnieuw opsturen
→ opdracht met begindatum 01-01-2014 : 18/36 opvoeder - ATO 1
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Dienstonderbrekingen
oefening 1: verlof TAO
personeelslid is vast benoemd en heeft de volgende opdrachten
- instelling A : 15/22
- instelling B : 7/21
In instelling B worden er 15 uren aangeboden (interim)
- 5/22 van 01-09-2013 tot 30-06-2014 (vervanging personeelslid met VVP)
- 4/22 van 01-09-2013 tot 30-11-2013 (vervanging personeelslid met TBSPA).
- 6/22 van 01-09-2013 tot 14-12-2013 (vervanging personeelslid met bevallingsverlof).
Verlof TAO in instelling A. Geen wijzigingen meer tijdens het schooljaar.
Hoe afhandelen?
instelling A
→ eerste opdracht: geldigheidsdatum 01-09-2013
- 15/22 - ATO 4
- verlof TAO tot 30-11-2013 voor 15/22
→ tweede opdracht: geldigheidsdatum 01-12-2013
- 15/22 - ATO 4
- verlof TAO tot 14-12-2013 voor 11/22
→ derde opdracht: geldigheidsdatum 15-12-2013
- 15/22 - ATO 4
- verlof TAO tot 30-06-2014 voor 5/22
instelling B
→ eerste opdracht: geldigheidsdatum 01-09-2013
- 7/21 - ATO 4
- TAO : 15/22 tot 30-11-2013
→ tweede opdracht: geldigheidsdatum 01-12-2013
- 7/21 - ATO 4
- TAO : 11/22 tot 14-12-2013
→ derde opdracht: geldigheidsdatum 15-12-2013
- 7/21 – ATO 4
- TAO: 5/22 tot 30-06-2014
oefening 2: stopzetten LBO – gewoon stelsel door een speciaal stelsel LBO
01-09-2013
Vaste opdracht in 1 instelling : 29/29 - PV Mechanica - 3de graad BSO
Het personeelslid neemt een GLBO (halftijds) van 01-09-2013 tot 31-08-2014.
Op 30-09-2013 wordt de GLBO stopgezet. Het personeelslid neemt een VLBO palliatief
verlof van 30-09-2013 tot 29-10-2013.
Er is geen verlenging van het palliatief verlof op 30-10-2013.
Hoe afhandelen? Wat stuurt u door?
geldigheidsdatum 01-09-2013
→ opdracht met GLBO van 01-09-2013 tot 31-08-2014
geldigheidsdatum 01-09-2013
→ GLBO inkorten - einddatum 29-09-2013. Opdracht begindatum 01-09-2013 aanpassen.
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RL2 – VLBO palliatief verlof van 30-09-2013 tot 29-10-2013
geldigheidsdatum 30-10-2013
→ opnieuw GLBO tot 31-08-2014.
oefening 3: VVP en TBSPA
01-09-2013: alle opdrachten in 1 instelling
Vaste opdracht
- 12/29 PV mechanica - 2de graad TSO
- 4/21 TV mechanica - 2de graad TSO waarvoor VVP/SF tot 30-06-2014
Tijdelijke opdracht
- 8/20 TV mechanica - 3de graad TSO - ATO 2
04-11-2013
TBSPA voor 8/20 TV mechanica van 04-11-2013 tot 20-12-2013
Wat op 04-11-2013? Wat op 21-12-2013?
geldigheidsdatum 04-11-2013
→ 12/29 - PV mechanica - 3de gr TSO - ATO 4
→ 4/21 - TV mechanica - 2de gr TSO - ATO 4 met VVP voor 4/21 van 01-09-2013 tot
30-06-2014
→ 8/20 - TV - mechanica - 3de gr BSO - ATO 2 met een TBSPA voor 8/20 tot 20-12-2013
1 bericht
geldigheidsdatum 21-12-2013
niets opsturen
oefening 4: VVP en TBSPA
01-09-2013: alle opdrachten in 1 instelling
Vaste opdracht
- 12/29 PV mechanica - 2de graad TSO
- 4/21 TV mechanica - 2de graad TSO waarvoor VVP/SF tot 30-06-2014
Tijdelijke opdracht
- 8/20 TV mechanica - 3de graad TSO - ATO 2
04-11-2013
Voor de volledige opdracht een TBSPA van 04-11-2013 tot 20-12-2013.
Hoe afhandelen?
geldigheidsdatum 01-09-2013
→ de opdracht opnieuw melden en VVP inkorten tot 03-11-2013
geldigheidsdatum 04-11-2013
→ de opdracht met TBSPA voor alle uren tot 20-12-2013
geldigheidsdatum 21-12-2013
→ de opdracht opnieuw melden met een VVP tot 30-06-2014

oefening 5: VVP wegens ziekte
ziekteverlof: 15-04-2013 tot 30-04-2013. VVP wegens ziekte → 50% presteren.
Dit staat op de beslissing van Mensura.
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Huisbezoek op 23/04/13.
Aanvraag verminderde prestaties goedgekeurd vanaf 24/04/13 tot en met
31/05/13 werkhervatting aan 50 %, onder voorbehoud van het voldoen aan
gestelde voorwaarden.
Tijdelijk personeelslid –-aangesteld voor een volledig schooljaar in vacante uren - TADD
- Instelling A : 4/22
- Instelling B: 9/21
- Instelling C : 7/22 + 2/21
VVP wegens ziekte - prestaties : 50%
Wat doet U?
opdracht met geldigheidsdatum 24-04-2013
→ aanduiden voor welke uren een VVP wegens ziekte wordt genomen
→ het ziekteverlof aanpassen
Herintreder
01-09-2013
- 36/36 vast benoemd
- VVP > 50 jaar voor 9/36 voor het volledige schooljaar
01-10-2013
- In dezelfde instelling is er een vervanging voor 8 uur - AV Nederlands in de 1ste
graad tot 26-10-2013.
- Men vindt geen vervanger en de opvoeder is bereid om de interim uit te oefenen =
herintreder.
Wat stuurt u door met begindatum 01-10-2013?
01-10-2013
De oorspronkelijke opdracht wordt niet gewijzigd.
De herintredingsopdracht komt er bij: het veld “herwaardering” - code 01= herindiensttreding.
Geldigheidsdatum 01-10-2013
→ 36/36 opvoeder - ATO 4 met VVP > 50 jaar tot 31-08-2014 voor 9/36
→ 8/22- leraar - AV Nederlands - ATO 1 - veld herwaardering: 01 - einddatum 26-10-2013
1 bericht
werken na pensioen
voorbeeld
personeelslid is sinds 01-01-2010 ( op 60 jaar ) met pensioen
Wordt aangesteld voor een korte vervanging van 02-09-2013 tot 30-09-2013
Hoe melden?
tijdelijke opdracht – ATO 1
aanduiden - herwaarderingscode :04
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VTBS58+
oefening 1
opdracht op 01-09-2013
instelling A
- 20/20 vast benoemd
- TBSOB voor 10/20
instelling B : reaffectatie - 10/20 tot 31-08-2014
Het personeelslid heeft een TBS-VP (TBS58+) aan 01-01-2014 tot 31-03-2016.
elektronische berichten?
instelling A
- TBSOB moet worden stopgezet op 01-01-2014
o opdracht met geldigheidsdatum 01-01-2014 : ATO 4 - 20/20
o de uren TBSOB niet meer ingeven
- RL 2 - code 108 : melding voltijdse TBSPA 58+
o begindatum 01-01-2014
o einddatum 31-03-2016
- RL 4 stopzetting opdracht
o geldigheidsdatum 01-04-2016
o reden: pensioen
instelling B
de reaffectatie - opdracht stopzetten
- mogelijkheid 1 : RL 4 geldigheidsdatum 01-01-2014 met reden: ontslag
- mogelijkheid 2 : de reaffectatie – opdracht inkorten tot 31-12-2013
oefening 2
vast benoemd personeelslid (22/22) neemt een GLBO50+ sedert 01-09-2009.
01-09-2013
- vast benoemd: 22/22
- GLBO 50+ van 01-09-2013 tot 31-08-2016
VTBS58 + van 01-04-2014 tot 31-08-2016
elektronische berichten?
- GLBO50+ inkorten
o opdracht met begindatum 01-09-2013 opnieuw melden
o GLBO 50+ tot 31-03-2014
- RL 2 - VTS 58+
o begindatum: 01-04-2014
o einddatum: 31-08-2016
- RL 4 - stopzetting opdracht
o geldigheidsdatum 01-09-2016
o reden: pensioen
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één opdracht - meerdere opdrachtgebonden DO
01-09-2013
Vast benoemd: 29/29 – PV mechanica – 3de graad BSO
2 dienstonderbrekingen
- AVP/PA: 10/29 voor het volledige schooljaar
- Verlof TAO : 8/29 tot 30-06-2014
- TAO - opdracht is in een andere instelling tot 30-06-2014
Hoe melden?
de opdracht wordt 2 keer gemeld
→ 29/29 – ATO 4 met 10 uur AVP/PA van 01-09-2013 tot 31-08-2014
→ 29/29 – ATO 4 met 8 uur verlof TAO van 01-09-2013 tot 30-06-2014
één opdrachtgebonden DO met meerdere einddata
01-09-2013
Verschillende TAO-opdrachten met verschillende einddata
Vast benoemd 20/20 en verlof TAO
TAO :
- 01-09-2013 tot 30-11-2013: 5/20 (ATO1)
- 01-09-2013 tot 31-12-2013 : 10/20 (ATO1)
- 01-09-2013 tot 30-06-2014 : 5/20 (ATO2)
Hoe afhandelen?
verlof TAO en TAO aanpassen aan de eerste einddatum van de TAO - opdracht.
telkens verlengen.
01-09-2013
- verlof TAO van 01-09-2013 tot 30-11-2013
- TAO : 20/20 van 01-09-2013 tot 30-11-2013
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