Aanmeldingsformulier 2021-2022
Persoonlijke gegevens student
Burgerservicenummer * :

			

Achternaam *

:

Voorna(a)m(en) *

:

Roepnaam

:		

Geslacht *

:

Nationaliteit *

:		

Geboorteplaats *

:

Adres

:

Postcode

:		

Geboortedatum *:
Man

Vrouw
Geboorteland

(Mobiel) telefoonnummer :		

:

Woonplaats

:

E-mailadres privé

:

* Zoals vermeld op identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger (alleen invullen indien jonger dan 18 jaar)
Achternaam

:

Geslacht 		

:

Straatnaam*

:

Postcode*

:

Woonplaats*:
Mobiel telefoonnummer :

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Betalingsplichtige

:

Voorletters :
Man

Voorvoegsels :

Vrouw
Huisnummer* :

Relatie tot student :
Ja

Ouder

Verzorger

Voogd

Nee, de betalingsplichtige is **:

* Alleen invullen indien afwijkend van de gegevens zoals ingevuld bij persoonlijke gegevens student.
** Indien er een andere betalingsplichtige is dan de wettelijke vertegenwoordiger, vul hier dezelfde gegevens in als voor de wettelijke vertegenwoordiger
gevraagd worden.

Vooropleiding(en)
MIJN HUIDIGE / EERDER GEVOLGDE OPLEIDING(EN)
Opleiding

Diploma*

Gestart

Einddatum (jaartal) Leerweg

Voortgezet speciaal onderwijs

Nee

Ja				

Praktijkonderwijs

Nee

Ja

Vmbo

Nee

Ja

Sector

LWOO

Theoretisch

Economie

Nee

				

Gemengd

Landbouw

Ja

				

Kaderberoepsgericht

Techniek

				

Basisberoepsgericht

Zorg en Welzijn

				

Leerwerktraject (LWT)

Opleiding			

Diploma*

		

Havo

Nee

Ja			

Natuur en Techniek

Economie en Maatschappij

Vwo

Nee

Ja			

Natuur en Gezondheid

Cultuur en Maatschappij

Opleiding

Diploma*

Mbo  	

Profiel

Gestart

Einddatum

Leerweg

Nee

Ja			

BOL

Nee

Ja			

Opleiding:

Opleiding :
Hbo  	
Anders, nl. :

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
Heb je extra begeleiding nodig?

Nee

Ja

Is er sprake van een beperking of belemmering?

Nee

Ja, nl. :

		

Dyslexie				

Psychische beperking

		

Dyscalculie			

Visuele beperking

		

Faalangst			

Auditieve beperking

		

Rolstoel				

Langdurig ziek

		

Autisme (verwante) stoornis, nl.

		

Anders, nl.

Niveau
BBL

1

2

3

4

Kerkelijke gegevens
Christelijke Gereformeerde Kerk
Hervormde Gemeente (PKN)

Gereformeerde Gemeente

Gereformeerde Gemeente in Nederland

Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland

Plaats :				

		

Hersteld Hervormde Kerk

Anders, nl.

Naam wijkgemeente/predikant :

De studenten die actief betrokken zijn bij een van bovenstaande kerken worden in principe toegelaten tot Hoornbeeck Connect.
In andere gevallen wordt gevraagd om de grondslag van de school te respecteren. In dat verband zul je worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek
zal gevraagd worden of je onze identiteit kunt respecteren. Zie ons volledige identiteitsprofiel op onze website www.hoornbeeckconnect.nl/over-ons.

Ik meld mij aan voor

In te vullen door Centraal Bureau Studentzaken

Opleiding *

:	 

Locatie * :

Amersfoort

Apeldoorn

Hoevelaken

Gorinchem

Ontvangstdatum :
Goes

Gouda

Kampen

Rotterdam
Opleidingscode :

Barneveld

Cohort

* Kijk op www.hoornbeeckconnect.nl/aanbod welke opleiding(svariant)en
er worden aangeboden.

:

Studentnummer :

Gegevens leerbedrijf
Bij BBL-opleidingen is het verplicht om een arbeidscontract afgesloten te hebben bij een (toekomstige) werkgever die geaccrediteerd is voor de opleiding die
je wilt gaan volgen. Kijk op www.stagemarkt.nl of je werkgever een erkend leerbedrijf is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je werkgever daar zelf een verzoek
indienen om een erkend leerbedrijf te worden.
Als je geen werkplek hebt (of binnenkort krijgt) dat erkend is door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), dan is het niet mogelijk om
je voor een BBL-opleiding aan te melden.
Naam leerbedrijf

:

Bezoekadres

:

Postadres:

Postcode en plaats :
Telefoonnummer

:

Praktijkopleider

:

Postcode en plaats:
Man

Vrouw

E-mail praktijkopleider :
Datum in dienst

:			

Aantal uren in dienst :				

Leerbedrijf ID ** :

Misschien betaalt het leerbedrijf, een familielid of iemand anders het cursusgeld en/of de leermiddelen (licenties, readers). In dat geval moet een derdenverklaring
worden ingevuld. Kijk voor meer informatie over derdenverklaringen op onze website www.hoornbeeckconnect.nl/praktisch/kosten.
Denk je dat je op basis van werkervaring in aanmerking komt voor een EVC-procedure *?
Nee
Ja, toelichting :
* Het verlenen van vrijstelling voor bepaalde opleidingsonderdelen op basis van bekwaamheden die je de
achterliggende jaren tijdens je werk hebt opgebouwd (= Eerder of Elders Verworven Competenties (EVC)).

** (zie www.stagemarkt.nl)

Akkoordverklaring en ondertekening
Door dit aanmeldingsformulier te ondertekenen, ga je ermee akkoord dat de in dit formulier verstrekte informatie bekend wordt gemaakt bij de opleiding
waarvoor jij je hebt aangemeld. Deze informatie wordt gebruikt voor het loopbaanadviesgesprek en de plaatsing in de opleiding en bij het inzetten van
de (extra) begeleiding in de opleiding.
Plaats:

Datum:

Naam aankomend student:

							
Handtekening aankomend student		

								

Belangrijk om te weten

Een opleiding start alleen als er sprake is van voldoende deelnemers. Wij kunnen dit formulier alleen in behandeling nemen als
het volledig is ingevuld en ondertekend. S.v.p. dit formulier e-mailen naar aanmeldingen@hoornbeeck.nl of opsturen naar:
Hoornbeeck College, Postbus 875, 3800 AW Amersfoort onder vermelding van “aanmelding”.

