In te vullen door het Da Vinci College

ov-nummer:

Inschrijfformulier beroepsonderwijs
Digitaal aanmelden is ook mogelijk op www.davinci.nl
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1. Gewenste opleiding (zie overzicht beroepsopleidingen op de website)

Gewenste begindatum:
Naam opleiding:

f
f

Leerweg:

		

beroepsopleidend voltijd (bol-vt: leren en stage)
beroepsbegeleidend (bbl: werken en leren)

Niveau

Leerjaar

f Niveau 1
f Niveau 2
f Niveau 3
f Niveau 4

f1
f2
f3
f4

e

Leerjaar

e

Leerjaar

e

Leerjaar

e

Leerjaar

Gewenste opleidingsplaats

f Dordrecht
f Gorinchem
f Anders, nl.:

Kun je nog geen opleidingskeuze maken, dan kun je contact o
 pnemen met het Informatiecentrum Opleidingen,
telefoon 0900 789 0789.
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2. Persoonsgegevens (volledig invullen)

Burgerservicenummer (BSN):
Achternaam:		

Meisjesnaam (indien gehuwd):

Voorvoegsel(s):

Roepnaam:

Voornamen (voluit):
Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:		
Geslacht:

Telefoon mobiel:		

f

M

f

V

Geboortedatum:

Nationaliteit:

E-mailadres:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Sinds wanneer woon je in Nederland?
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Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je vraag 3 overslaan.
3. Gegevens ouder/voogd/verzorger

Achternaam:			

Geslacht:

Voorletters:

fM fV

Straat en huisnummer:
Postcode:			

Woonplaats:

Telefoon:			

E-mailadres:

Relatie: ouder/voogd/verzorger*

(*doorhalen wat niet van toepassing is)

/

/
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4. Gegevens vooropleiding VMBO
Gevolgde sector

f Economie
f Landbouw
f Zorg en Welzijn
f Techniek

Gevolgde leerweg

Jaar van vertrek

f Theoretische leerweg (TL)
f Gemengde leerweg (GL)
f Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
f Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
f Leerwerktraject basisberoepsgerichte leerweg

Diploma
ja/nee/te behalen*

Heb je leerwegondersteunend onderwijs gevolgd?

f ja fnee fweet niet

Naam van de school
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Locatie:

5

Naam decaan:

5. Overige vooropleidingen
Gevolgd onderwijs

niveau

t/m klas

Jaar van vertrek

Diploma

Praktijkonderwijs

ja/nee/te behalen*

Havo/vwo

ja/nee/te behalen*

Mbo

ja/nee/te behalen*

Anders, nl.

ja/nee/te behalen*
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam van de school
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Locatie:

6

Naam decaan:

6. Bijzondere persoonlijke omstandigheden

alleen invullen als er extra hulp of begeleiding nodig is voor het volgen van een opleiding.

f dyslexie of dyscalculie
f een visuele beperking
f een auditieve beperking
f een lichamelijke beperking of (chronische) ziekte
f een gediagnosticeerd gedragsprobleem of psychische stoornis
f Anders, nl:

Als je één van bovenstaande vakjes hebt aangekruist, nemen wij contact met je op.
Het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte kost tijd. Daarom is het belangrijk dat je nu meteen aangeeft wat voor jou van toepassing is.
Je informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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7. Alleen invullen voor bbl (werken en leren), heb je al werk, vul dan hier de bedrijfsgegevens in

Naam bedrijf:
Vestigingsplaats:
Telefoon:
Contactpersoon: Dhr./Mevr.
Gemiddeld aantal uren per week:

8. Ondertekening

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Stuur dit formulier op naar

Da Vinci College,
T.a.v. Studentenadministratie
Antwoordnummer 25
3300 WB Dordrecht

Zonder geldig paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument is het niet mogelijk om je definitief in te schrijven.
Heb je hulp nodig bij het invullen van dit formulier?
Neem dan contact op met de studentenadministratie: 088 - 657 40 30 of studentenadministratie@davinci.nl

In te vullen door het Da Vinci College
Opleiding gegevens
Crebonummer:
Naam opleiding:
Ingangsdatum opleiding:

/

/

f bol f bbl

Cohort:
Groep:

Studentenpas gewenst:

f ja f nee

Overige opmerkingen:

Handtekening intaker:
Naam intaker:

