Aanmeldingsformulier MBO
Schooljaar:

Persoonlijke gegevens deelnemer

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
(Indien deelnemer minderjarig is)

Achternaam (voluit):

Achternaam en voorletter(s) van de vader/verzorger:

Voorvoegsel:

Nationaliteit vader:

Voornamen (alle voornamen):

* Straat en huisnummer:

* Postcode en woonplaats:
Roepnaam:
* Telefoonnummer:
Geboortedatum:
man

vrouw
Handtekening vader:

Geboorte gemeente:

Nationaliteit:

Achternaam en voorletter(s) van de moeder/verzorgster:

Straat en huisnummer:

Nationaliteit moeder:

Postcode en woonplaats:

* Straat en huisnummer:

Telefoonnummer:

* Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer mobiel:

* Telefoonnummer:

Bank- of gironummer van de deelnemer:

Handtekening moeder:

Burgerservicenummer:
* Deze gegevens alleen invullen als deze afwijken van de persoonlijke
gegevens van de deelnemer

E-mail adres:

Handtekening deelnemer:

Op de onderwijslocaties van AOC Oost worden foto- en/of
filmopnames gemaakt van activiteiten voor publicatie in brochures
en/of het internet. Indien u hier geen bezwaar tegen heeft, kunt
u dit hier aangeven door het vakje aan te kruisen. Hiermee geeft
u toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Indien de
deelnemer die zich meldt minderjarig is, dient de toestemming
geven te worden door een wettelijke vertegenwoordiger van de
deelnemer.
Ondergetekende heeft geen bezwaar tegen het gebruik
van beeldmateriaal zoals hierboven beschreven.

MBO

Gegevens vooropleiding
Soort opleiding
VMBO

Naam laatst bezochte school:

Diploma:

ja

nee

Leerweg
Straat en nummer:

Theoretische leerweg
Gemengde leerweg
Kader beroepsgerichte leerweg
Basis beroepsgerichte leerweg

Postcode en woonplaats:

Basis beroepsgerichte leerweg/Leerwerktraject
Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) gevolgd
Telefoon:
Sector
Techniek
Naam decaan:

Zorg en Welzijn
Economie
Landbouw
HAVO

Diploma:

ja

Diploma:

ja

nee

Diploma:

ja

nee

nee

Anders, nl.:
Vakkenpakket

Portfolio beschikbaar:

ja

nee

Indien de deelnemer recht heeft op leerlinggebonden
financiering dient de ouder/verzorger een kopie van
de beschikking mee te sturen.

Kopie beschikking meegestuurd

Aanmelden

Bij aanmelding voor BBL-opleiding

Vul hieronder in welke opleiding je wilt volgen en kruis het niveau
en de leerweg aan. Voor een overzicht van de opleidingen verwijzen
we naar de MBO-gids.

Ja, ik meld me aan voor de opleiding:

Gegevens BPV-bedrijf (indien bekend)

Naam bedrijf:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Niveau:

I

II

III

IV

Leerweg:

BOL

BBL

Telefoonnummer:

Groeipunt, Postbus 190, 7240 AD Lochem

Naam praktijkopleider:

E-mail adres:

Stuur dit ingevulde aanmeldingsformulier met daarbij een kopie identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) en diploma in een voldoende
gefrankeerde envelop naar: Veluweplant, Scharrenburgersteeg 14, 6741 LT, Lunteren, t.a.v. Arjen Timmer.

Datum ontvangst:

Niet invullen (t.b.v. administratie)

Administratienummer:

