
 

 

  

  
 

 

 
 

 
  

  

Aanmeldingsformulier 

Mbo - Jaargang 2019/2020 

Hovenier    

  Medewerker hovenier (niveau 2)   BOL  BBL 

  Vakbekwaam  hovenier (niveau 3)   BOL  BBL 

 

    Recreatie    

  Medewerker natuur, water en recreatie (niveau 2)  BOL  

  Vakbekwaam  medewerker natuur, water en recreatie (niveau 3)  BOL  

 

Opzichter/ uitvoerder Groene ruimte    

  Opzichter/ uitvoerder Groene ruimte (niveau 4)   BOL  

    

 

Gegevens leerling  

Achternaam   M   V 

Tussenvoegsel voluit  

Voornamen voluit  

Roepnaam  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum Nationaliteit 

Geboortegemeente Geboorteland 

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer thuis  

Telefoonnummer mobiel  

E-mailadres  

s.v.p. streepjes liggend/ underscore duidelijk vermelden 
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Gegevens ouders / verzorgers  

Achternaam    vader   moeder   verzorger 

Tussenvoegsel voluit  

Voorletters  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer vast  

Telefoonnummer mobiel  

E-mailadres  

s.v.p. streepjes liggend/ underscore duidelijk vermelden 

 

Ook na mijn 18e verjaardag mogen gegevens met ouders/ verzorgers gedeeld worden  ja   nee 

 

Bankgegevens  Ben je op 1 augustus 2019 nog geen 18, dan is de ouder/verzorger betalingsplichtig 

Betalingsplichtige    leerling   ouder/verzorger 

E-mailadres betalingsplichtige t.b.v. schoolnota  

Naam bank  

IBAN  

 

Gegevens vmbo-havo Gegevens mbo of anders 

Naam school   Naam school  

Adres  Adres  

Postcode  Postcode  

Plaats  Plaats  

Telefoon  Telefoon  

Diploma behaald?  

 ja*   Datum behaald of te behalen: 

 nee  Opleiding gevolgd van                    tot   

Diploma behaald?  

 ja*   Datum behaald of te behalen: 

 nee  Opleiding gevolgd van                    tot  

 
* Stuur een kopie van je meest recente cijferlijst mee (indien reeds in bezit) 



 

  Pagina 3 van 4 

   
 

 

 
 

 

 

Medische gegevens 

Medische gegevens die voor de school van belang zijn, zoals medicijngebruik, allergie, functiebeperking (bijv. gehoor, gezichtsvermogen), suikerziekte e.d. 

kun je hieronder vermelden. 

 

 

 

Gegevens van psychologische en/of onderwijskundige aard 

Gegevens van psychologische en/of onderwijskundige aard, die voor de school van belang zijn, kun je hieronder vermelden. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

dyslexieproblematiek, ADHD, PDD-NOS, Asperger enz. 

    

    

Dyslexieverklaring   ja  nee Zo ja, kopie meesturen s.v.p. 

Dyscalculieverklaring   ja  nee Zo ja, kopie meesturen s.v.p. 

Maak je gebruik van extra ondersteuning?   ja  nee  

Zo ja, welke?    

    

 

 

 

  

Gevolgde opleiding    

 Vmbo  BL   KL   GL   TL Leerweg ondersteunend onderwijs  ja   nee 

  Agrarisch   Zorg   Techniek   Handel 

 Mbo  2   3   4  BOL   BBL  

 Havo Profiel:   

 Anders, nl.    

 Speciaal onderwijs   ja   nee  

 Ben je in het bezit van een digitaal doorstroomdossier?  ja   nee   
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Insturen aanmeldingsformulier + bewijsstukken 

Verstuur of mail dit formulier naar: 

Aeres MBO Nijkerk 

Luxoolseweg 1 

3862 WH  Nijkerk 

mbo.nijkerk@aeres.nl 

 

Vermeld op de envelop: AANMELDING. Bij de intake zal je identiteit gecontroleerd worden a.h.v. een geldig paspoort of identiteitskaart.  

 

Checklist 

  kopie meest recente cijferlijst (indien reeds in bezit) 

  kopie dyslexieverklaring en/of kopie dyscalculieverklaring (indien van toepassing) 

  trekkerrijbewijs, VCA, heftruck (indien in bezit) 

  andere certificaten en diploma’s. 

 

Ondertekening  

Datum:  

Handtekening leerling: Bij minderjarigheid ook handtekening ouder of verzorger: 

 

 

 

 

 

Bij voorkeur aanmelden vóór 1 april 2019 
 

 

mailto:mbo.nijkerk@aeres.nl

