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Stel je kandidaat als KMSKA-gids en verzend dit digitale formulier ten laatste op 6 februari 
2022 naar gidsen@kmska.be. 

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
VOORNAAM → 

NAAM → 

GEBOORTEDATUM → 

STRAAT EN HUISNUMMER →

POSTCODE EN GEMEENTE →

TELEFOONNUMMER → 

E-MAILADRES → 

PROFIELFOTO UPLOADEN → (MAX. 1MB)

2. OPLEIDING & ERVARING

Mijn huidig beroep is: 

Opleiding 
Vul hier (max. 10) opleidingen in die je volgde en die relevant zijn voor een gids in een 
kunstmuseum (bijvoorbeeld kunst, onderwijs, …): 

JAAR   TOT   JAAR OMSCHRIJVING  ORGANISATIE DIPLOMA OF 
CERTIFICAAT 
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Heb je al in musea gegidst?
        JA OF          NEE 

JA? Geef de meest relevante musea op waar je recent voor werkte (max. 10): 

JAAR   TOT   JAAR NAAM MUSEUM NAAM REFERENTIEPERSOON TELEFOONNUMMER 

Heb je al museumateliers begeleid?
        JA  OF           NEE 

JA? Geef de meest relevante musea op waar je recent voor werkte (max. 10): 

JAAR   TOT   JAAR NAAM MUSEUM NAAM REFERENTIEPERSOON TELEFOONNUMMER 
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Waar heb je al ervaring opgedaan met groepen?

JAAR   TOT   JAAR NAAM ORGANISATIE  NAAM REFERENTIEPERSOON TELEFOONNUMMER 

3. TALENKENNIS
In welke taal/talen kan je gidsen? (aanvinken, meerder antwoorden mogelijk) 
Nederlands, Frans, Engels en Duits zullen het meeste aandeel hebben, maar we staan ook open 
voor andere talen. 

TAAL MOEDERTAAL GIDSTAAL 

NEDERLANDS 

FRANS 

ENGELS 

DUITS 

SPAANS 

ITALIAANS 

Andere talen 

(alleen indien 2 laatste antwoorden NEE zijn) 
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4. ACTIVITEITEN
In het KMSKA wil ik graag volgende activiteiten begeleiden: 
(aanvinken, meerdere antwoorden mogelijk) 

Rondleidingen voor volwassenen 

Ateliers voor volwassenen 

Slow art activiteiten bij 1 kunstwerk 

Rondleidingen voor volwassenen NT2 

Rondleidingen voor blinden en slechtzienden  

Rondleidingen voor gezinnen 

Rondleidingen en ateliers voor het onderwijs: 1e en 2de kleuterklas 

Rondleidingen en ateliers voor het onderwijs: 3de kleuterklas + 1ste en 2de leerjaar 

Rondleidingen en ateliers voor het onderwijs: 3de tot en met 6de leerjaar 

Rondleidingen en ateliers voor het secundair onderwijs 

Rondleidingen en ateliers voor OKAN-klassen 

Rondleidingen en ateliers voor het buitengewoon onderwijs 

5. IK KAN OPDRACHTEN AANNEMEN ALS
Zelfstandige 

Zelfstandige in bijberoep 

Interim/bediende 

Interim/student 

6. BESCHIKBAARHEID
Ik ben doorgaans beschikbaar: 

Enkel tijdens de week 

Enkel tijdens het weekend 

Tijdens de week én het weekend 

1 tot 2 dagen per week 

3 tot 5 dagen per week 

6 tot 7 dagen per week 
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7. HOBBY’S, PASSIES, INTERESSES
Welke van je bezigheden zijn interessant voor ons om te weten, in functie van toekomstig 
museumaanbod? (max. 250 tekens) 

8. MOTIVATIE
Waarom ben jij de ideale KMSKA-gids voor rondleidingen en/of ateliers? (max. 250 tekens) 

10. HEB JE OPMERKINGEN OF VRAGEN?
Max. 250 tekens 

9. BESCHIKBAARHEID OPLEIDING
Wanneer ben je na selectie beschikbaar voor opleidingsmomenten? 

Tijdens de week overdag 

Tijdens de week 's avonds 

Kan beide 

Sla het ingevulde formulier op en verzend het als bijlage naar gidsen@kmska.be ten laatste op 6 februari 2022. 
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