zeelandROC Zeeland Aanmeldingsformulier - 2012/2013

Meld je nu ook digitaal aan!
Digitaal aanmelden is makkelijker en sneller. Ga naar
www.roczeeland.nl/studiekiezers, zoek de opleiding
van je keuze en meld je met de knop linksboven
op je scherm direct aan voor jouw opleiding.

In te vullen door ROC Zeeland
Datum ontvangst:

OV-nummer:

Bevestiging deelnemer:

NIA:

Decaan/LAZ-formulier:

(Aanmeld-)groep:

Test:

Datum inschrijving:

Intake:

Verwerkt door:

Gegevens student(e) K opie paspoort, ID-kaart, verblijfsvergunning of aanvraag verblijfsvergunning meezenden
(zie achterzijde aanmeldingsformulier). Een rijbewijs accepteren wij niet als geldig legitimatiebewijs.
Achternaam 
Voornaam (voluit) 
Roepnaam 
Geslacht

man

vrouw

Geboortedatum 
Geboorteland 
Geboorteland vader 
Geboorteland moeder 
Geboortegemeente 
Burger Service Nummer 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer

geheim ja

nee

Mobiel nummer

geheim ja

nee

E-mailadres 
Bank- of gironummer 			
Betreft het een

1e

zelf betalen

ouders betalen

inschrijving bij ROC Zeeland: JA / NEE

Ik stond eerder ingeschreven voor de opleiding 

Indien niet geboren in Nederland
Woont in Nederland sinds 
Verblijfsdocument

(dd-mm-jaar)
ja

nee

in aanvraag

Graag een kopie van het verblijfsdocument óf de aanvraag ervan meezenden!

Gegevens ouder/verzorger

Als je jonger bent dan 18 jaar

Achternaam 
Geslacht

vrouw

man

Voorletters 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer

geheim ja

Gegevens vooropleiding
Naam huidige of laatst bezochte school 
Laatste schooljaar was 
Adres school 
Postcode en plaats 
Telefoonnummer 
Naam decaan huidige of laatst bezochte school 

nee

Mobiel nummer

geheim ja

nee

Schoolsoort

t/m
leerjaar

Jaar
instroom

Jaar
vertrek

Leerweg

VMBO

Diploma

Gevolgd(e)
keuzevak(ken)

Basisberoepsgerichte

Ja

Economie

Gemengde

Nee

Landbouw

Kaderberoepsgerichte

Nog te behalen

SDV

Leerwerktraject

Techniek

Theoretische

Zorg & Welzijn
LO2
MAVO

Profiel CM

Ja

HAVO

Profiel EM

Nee

VWO

Profiel NG

Nog te behalen

Profiel NT
MBO

BOL

Ja

MBO

BBL

Nee

niveau 1

Nog te behalen

niveau 2
niveau 3
niveau 4
anders, nl.

Gegevens gewenste opleiding
Opleiding, leerweg en niveau in te vullen aan de hand van het bijgevoegde opleidingenoverzicht van ROC Zeeland.
Dit overzicht kun je ook vinden op www.roczeeland.nl/opleidingen.
Leerweg

BBL

BOL

dt-BOL

Niveau:

1

2

3

4

Onderwijscluster 
Naam opleiding 			
Indien CIOS		

Goes

Crebonummer 

Breda

Indien CIOS deeltijdmaatwerktraject 

(naam keuzevak invullen)

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg (ook deeltijd [dt])
BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg (één dag onderwijs + vier dagen werken [beroepspraktijkvorming])
Heb je hulp nodig bij het invullen van de opleiding? Neem dan contact op met de servicebalie van het onderwijscluster
waar jij je voor wilt aanmelden: Economie, Horeca, Toerisme en Voeding - Middelburg, 0118 - 558300. Educatie - Middelburg,
0118 - 558900. CIOS, Welzijn, Zorg - Goes, 0113 - 558000 en ICT en Elektro, Techniek, Maritiem - Vlissingen, 0118 - 558800.

Gegevens werkgever

Alleen invullen bij aanmelding BBL

Naam leerbedrijf/instelling 
Contactpersoon 
Straat en nummer bezoekadres 
Postcode en plaats bezoekadres 
Postadres 
Postcode en plaats postadres 
Telefoonnummer 

Bijzondere omstandigheden
Heb je een handicap/beperking?

Altijd invullen
ja

nee

Indien ja: wat is de aard van je handicap/beperking? 
Heb je een leerlinggebonden financiering (LGF) ?

ja

nee

Zijn er andere zaken die voor de opleiding van belang zijn om te weten (bijvoorbeeld faalangst, dyslexie)? 


Ondertekening
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier ontstaat de verplichting tot tijdige betaling van:
a.

Het lesgeld, te voldoen via DUO Groningen, vóór 1 oktober, of in termijnen (BOL-opleidingen vanaf 18 jaar).

b.

Het cursusgeld voor het volledige cursusjaar, uiterlijk 1 september (BBL of dt-BOL-opleidingen vanaf 18 jaar).

c.

Bijdragen voor werkweken, excursies, leerstof en/of leermiddelen, uiterlijk 1 september.

Ondergetekende(n) is/zijn tevens akkoord met betaling van de jaarlijks verschuldigde kosten door derden*, i ndien van
toepassing. (* Anders dan jijzelf of je ouders/verzorgers).
Met ondertekening van dit aanmeldingsformulier verleen je toestemming voor het vastleggen van je persoonsgegevens
en voor verstrekking van persoonsgegevens door ROC Zeeland aan derden, niet anders dan in het directe belang van
de deelnemer. De verstrekte gegevens worden zeer zorgvuldig behandeld en beschermd door de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Datum:

(dd-mm-jaar)

Plaats: 

Handtekening deelnemer 				

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger

(ook als je jonger bent dan 18 jaar):				

(als deelnemer jonger is dan 18 jaar):

		



Vul dit aanmeldingsformulier a.u.b. VOLLEDIG in en zend het (zonder postzegel) naar de
STUDENTEN ADVIES DIENST (STAD) van ROC Zeeland.
Samen met het ingevulde formulier graag kopieën meezenden van:
1	Paspoort, ID-kaart, verblijfsvergunning of de aanvraag van de verblijfsvergunning.
Kopiëer ID-kaart en verblijfsvergunning of aanvraag aan beide kanten en zorg altijd voor een duidelijk leesbare kopie!
Let op: een rijbewijs accepteren wij niet als geldig legitimatiebewijs.
2	Diploma en definitieve cijferlijst (heb je deze nog niet, z.s.m. na je examen toezenden). Wij accepteren geen voorlopige
cijferlijst.

Opsturen voor 1 april 2012. CIOS en Welzijn graag voor 1 maart 2012.
FORMULIEREN ZONDER BIJLAGEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN!
Na deze datum kan geen garantie meer worden gegeven dat je inschrijving nog voor de zomervakantie
wordt v erwerkt. De inschrijving is pas definitief na inlevering van een ondertekende onderwijs
overeenkomst. Meld je je voor 1 maart 2012 aan voor het CIOS, dan is deelname aan de toelatingstest

gegarandeerd. Na 1 maart is dit afhankelijk van het aantal plaatsen.

ROC Zeeland werkt intensief samen met ROC Westerschelde. Het is de bedoeling
dat deze samenwerking uitmondt in een fusie. Doelstelling van de s amenwerking

Stuur dit formulier naar*:

is om ook toekomstige generaties jongeren een zo breed mogelijk aanbod van

ROC Zeeland

middelbare beroepsopleidingen in de Oosterschelderegio, Walcheren en

T.a.v. STAD

Zeeuws-Vlaanderen te kunnen bieden. Als de fusie doorgaat, zal jouw ROC een

Antwoordnummer 260

andere naam krijgen, maar ook onder deze nieuwe vlag bieden we jou straks een

4380 VB Vlissingen

goede en aantrekkelijke opleiding, waarin je goed wordt voorbereid op het beroep
of de vervolgopleiding van jouw keuze. Uiteraard garanderen wij dat je de opleiding waarin je geplaatst wordt binnen het nieuwe ROC kunt voortzetten.

Digitaal aanmelden is ook mogelijk via de website
www.roczeeland.nl onder Studiekeuze/Aanmelden.

110872

(* Een postzegel is niet nodig)

