Aanmeldingsformulier
Arcus College

stempel administratie

schooljaar 2016/2017
1. Persoonlijke gegevens (volledig invullen a.u.b.)

Achternaam:
Voorvoegsel:
Officiële voornamen (voluit):
Roepnaam:
Geslacht:
❏ man
❏ vrouw
Geboortedatum:
Geboorteland:
Geboorteplaats:
Bij buitenlandse nationaliteit datum aankomst in Nederland vermelden:
Nationaliteit(en):
Burgerservicenummer (SOFI-nummer):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
❏ geheim
Mobiel nummer:
Telefoonnummer werk:
E-mail: 		
Voorvoegsel:
Naam echtgenoot (indien van toepassing):

2. Gegevens ouder/verzorger/contactpersoon (doorstrepen wat niet van toepassing is)
(bij minderjarigheid deelnemer)

Achternaam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:		
Relatie:
❏ vader
E-mail:

❏ geheim
❏ moeder

Voorletters:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Mobiel nummer:
❏ verzorger
❏ anders nl.:

Ouders worden geïnformeerd over het feit dat de onderwijsinstelling in het kader van
deelnemerszorg gegevens m.b.t. deze zorg deelt met samenwerkende partijen zoals VSV,
Schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Jeugdhulpverlening en het Expertisecentrum van het
Trajectbureau.

3. Gegevens laatstgenoten opleiding
Opleiding:
❏ vmbo ❏ havo
Indien Vmbo:
❏ TL
❏ GL
Vakrichting/profiel:
Naam van de school:
Adres van de school:
Telefoonnummer:
Begindatum:

❏ vwo
❏ KL

❏ overige:
❏ BL

Leerjaar:

Diploma: ja / nee

Postcode en plaats:
Naam decaan/contactpersoon:
Einddatum:

4. Aanmelding voor de beroepsopleiding
(zoek de juiste benaming en code op www.arcuscollege.nl: informatie opleidingen / overzicht crebocode)

Naam opleiding:
Crebocode:
Leerweg:
❏ Beroeps Begeleidende Leerweg (BOL)
❏ Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

❏ Ik ben Topsporter
❏ Ik wil instromen in een hoger leerjaar

5: Extra ondersteuning bij het studeren
Als je extra ondersteuning nodig hebt op school dan is het belangrijk om dit duidelijk aan te geven.
Bij het Steunpunt Passend Onderwijs kan dan alles goed en op tijd voor je geregeld worden.
Let op: de informatie die je geeft is niet van invloed op je toelating!
❏ Ik wil graag extra ondersteuning vanwege...............................................................................
(leer- en of gedragsproblemen) Voeg bewijsstukken/verklaring/diagnose toe!
❏ Ik ben afhankelijk van ondersteunende hulpmiddelen (denk aan rolstoel, liftpas etc.).
Voeg bewijsstukken toe!
❏ Ik heb ondersteuning nodig maar ik heb geen bewijsstukken.

Arcus College is een erkend Regionaal Opleidingen Centrum (Roc)

6. Gegevens werkgever (geldt alleen voor de leerweg bbl)
Naam werkgever:		
Datum indiensttreding:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Postbus:
Postcode postbus:		 Telefoon:
Contactpersoon: 				 Telefoon:
Mijn beroep / functie is:
Aantal uren:
Ploegendienst ❏ ja
❏ nee

7. Gegevens andere betalingsplichtige
Naam bedrijf/instantie:
Adres:
Postcode:
Datum:

Stempel bedrijf
Contactpersoon:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Handtekening:

Bankrekening- / gironummer:

Stempel bedrijf/
instantie

In geval bedrijf
betalingsplichtige

8. Ondertekening aanmelding
Ondergetekenden verlenen tevens Arcus College toestemming gegevens over schoolvorderingen
op te vragen bij / te verstrekken aan de decaan van de toeleverende school of van het vervolgonderwijs of de praktijkopleider.
Handtekening deelnemer:

Handtekening ouder/verzorger

		

(alleen bij minderjarigheid deelnemer)

Datum:		

Datum:

(Een aanmeldingsformulier zonder datum en handtekening wordt niet in behandeling genomen)

Inzending aanmeldingsformulier
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuur je naar Arcus College Centrale Inschrijving
en Plaatsing; Postbus 207, 6400 AE Heerlen, (telefoon 088-027 28 70) samen met:
✥ een kopie van:
		 • het diploma met de bijbehorende definitieve cijferlijst (als je geslaagd bent)
		 • het laatste overgangsrapport (als je nog niet geslaagd bent)
		 • de resultaten van het schoolonderzoek (als je nog niet geslaagd bent)
✥	voor deelnemers met de Nederlandse nationaliteit: een kopie van een geldig paspoort/identiteitskaart
✥ voor deelnemers zonder Nederlandse nationaliteit: een recent uittreksel van het bevolkingsregister
		 plus een kopie van de verblijfsvergunning

