Aanmeldingsformulier Beroepsonderwijs
Persoonlijke gegevens student
Man

Vrouw

Achternaam

Voorvoegsel(s)

Achternaam echtgenoot (indien gehuwd)

Voorvoegsel(s)

Voornamen voluit

Roepnaam

Nationaliteit

Geboorteland

Geboortedatum

Geboorteland vader

Geboortegemeente

Geboorteland moeder

Adres

Postcode en woonplaats		

E-mailadres

Telefoonnummer

Sofinummer/BSNnummer

Mobiele nummer

Bank/gironummer
van ouder/verzorger/voogd
van student

		
		

Gegevens ouder/verzorger/voogd

(alleen van toepassing als je jonger bent dan 18 jaar)

Achternaam dhr/mevr		

Voorvoegsel(s)
vader

moeder

verzorger

voogd

Voorletter(s)

Adres		

Postcode

Woonplaats		

Telefoonnummer

Ik meld me aan voor
Naam opleiding
Niveau

1

Leerweg
2

3

Plaats

4

Apeldoorn

Deventer

BOL

Zutphen

BBL
Extern

Opleiding uit de branche:
Automanagement

Handel

Mediavormgeving

Sport

Autotechniek

Horecamanagement

Mode

Styling & Wellness

Bedrijfsadministratie

Horecavakopleidingen

Onderhoud

Toerisme & Recreatie

Bouw & Infratechniek

Hout & Meubel

Operationele techniek

Transport & Logistiek

Commercie

Informatie- & Communicatietechnologie

Orde & Veiligheid

Welzijn & Onderwijs

Cultuur & Theater

Installatie- & Koudetechniek

Procestechniek

Werktuigbouw & Metaal

Dans

Interieuradvies

Recht

Zorg & Gezondheid

Elektrotechniek

Laboratorium

Schilderen & Stukadoren

Facilitaire dienstverlening

Landbouwtechniek

Secretariaat

in combinatie met Wieler- & Atletiekschool*
als deeltijdopleiding*
beroepsopleiding + Nederlandse taal*
neemt deel aan een topsportregeling* mijn sport
* Aankruisen indien van toepassing				

Gegevens werkgever/praktijkbegeleidende organisatie

(alleen van toepassing indien je je inschrijft voor de Beroepsbegeleidende Leerweg BBL)

Naam instelling/bedrijf

Contactpersoon

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Faxnummer

In te vullen door de administratie van ROC Aventus
Datum ontvangst

Ov-nummer

Crebocode

Groep

Gegevens worden gebruikt ten behoeve van: externe volgens wet- en regelgeving verplichte rapportage; interne activiteiten in het kader van:
veiligheid waaronder legitimering, administratieve doeleinden en onderwijsdoeleinden. Onder deze gegevens behoort de door ROC Aventus te
maken pasfoto.
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Start opleiding
Jaar

jan.

febr.

maart

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

Vooropleiding (alle vooropleidingen na de basisschool)
		

t/m

jaar

klas

start

vmbo		

jaar
vertrek

leerweg/		

sector

diploma			

profiel			
economie

ja

nee

examenjaar

lwoo					
gemengd

			

theoretisch

zorg/welzijn

ja

nee

examenjaar

leerwerktraject					

techniek

ja

nee

examenjaar

kaderberoepsgericht

praktijkschool					
basisberoepsgericht

landbouw

						
geen		

geen

						
havo 2e fase					

natuur & techniek			

ja

nee

examenjaar

vwo 2e fase					

natuur & gezondheid			

ja

nee

examenjaar

						

economie & maatschappij

						

cultuur & maatschappij

voortgezet
onderwijs			

vbo

mavo

havo

vwo

ja

nee

oude stijl
anders nl.						

ja

nee

						

Laatst bezochte of huidige school
Naam
Adres

Postcode

Plaats

Naam decaan

Medische gegevens
Word je in je functioneren beperkt door een handicap of een chronische ziekte
nee			
			

ja, maar de school hoeft hier geen rekening mee te houden
ja, de school moet hier rekening mee houden

(bij intake/kennismaking verklaring meenemen)

Opmerkingen

Hoe heb je informatie gekregen over ROC Aventus
open dagen

decaan

advertenties

brochures

vrienden/kennissen

Service- en Informatiepunt

anders, nl.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum

Handtekening student

Handtekening ouder/verzorger

		

(als student jonger is dan 18 jaar)

Dit formulier volledig invullen en opsturen naar: ROC Aventus, t.a.v. Service- en Informatiepunt, Antwoordnummer 928, 7300 WB Apeldoorn
(geen postzegel nodig)
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