
  In te vullen door de administratie van de school: OV-nummer: ……………… 

  Debiteurennummer: ……………… 
 
       

Gegevens deelnemer 

Achternaam  Officiële voornamen (voluit) 

Roepnaam  

Burgerservicenummer           Geboortedatum         

Nationaliteit  Geboortegemeente  

 man       vrouw      gehuwd       ongehuwd Geboorteland  

Indien niet in Nederland geboren, woonachtig in Nederland sinds  Onderwijs in Nederland sinds  

Straatnaam   Huisnummer  

Postcode   Woonplaats  

Tel. student   Mobiele tel. student  

E-mail student  

 

 

Aanmelding voor de opleiding 
 

Entree  

25657 Assistent plant, dier of (groene) 
leefomgeving 

  BBL  /  BOL Entree opleiding 

 

Gegevens ouders/verzorgers (indien de deelnemer op 1 augustus nog geen 18 jaar is) 

Naam ouder/verzorger  

Adres  

Postcode en woonplaats  Tel. ouders  

Email ouders  Mobiel  

 

Betalingsplichtige  (kruis dit hieronder aan): 

  leerling (alleen bij 18+)          ouder / verzorger     opleidingsbedrijf    

IBAN rekeningnummer  

 

 

Vul hieronder de gegevens in van je laatst gevolgde opleiding of de school waar je nu zit 

Opleiding (b.v. vmbo, mavo, mbo, etc.)  richting  leerjaar/klas  

Naam van de school  

Adres van de school  

Postcode en plaats  Telefoon  

Heb je één of meer diploma’s of certificaten  
behaald? 
 

Stuur kopieën mee. 

Nog geen diploma certificaat behaald?  Stuur een kopie van je laatste cijferlijst mee. 

Je moet nog examen doen?  Stuur na de uitslag een kopie van diploma / certificaat en cijferlijst op. 

Zit je al op Groenhorst Velp? De gegevens zijn bij ons bekend en je hoeft niets mee te sturen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen moet je het volgende doen 

1) Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend (ben je nog geen 18 jaar dan moet één van je ouders ook tekenen) naar 
Aeres MBO Velp sturen. 

2) Een kopie van je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs meesturen ter inzage, na controle wordt deze vernietigd. 
 (zit je al op Aeres VMBO Velp en heb je dit al eens ingeleverd, dan hoeft dat nu niet meer). 

3) Indien je niet in Nederland geboren bent, een afschrift uit de basisadministratie persoonsgegevens met datum van vestiging 
in Nederland meesturen. 

4) Kopieën van behaalde diploma's en/of cijferlijsten meesturen (zie hierboven). 

Na ontvangst van je inschrijfformulier ontvang je van ons een bevestiging van de inschrijving. 

N.B. Bij terugtrekking na 1 oktober ben je het totale cursusgeld verschuldigd.  
  De inschrijving houdt in, dat de deelnemer (bij minderjarigheid: ouder/voogd, e.d.) de voorwaarden accepteert die aan de opleiding 

verbonden zijn. Hiertoe behoort uiteraard ook het tijdig betalen van de verschuldigde schoolkosten. 

Heb je behoefte aan extra ondersteuning vanwege een lichamelijke of psychische beperking (ADHD, Autisme 

Spectrum)? 

⃞ nee               ⃞ ja. nl.:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is er sprake van dyslexie?         ⃞  nee               ⃞ ja. (verklaring bijvoegen) 

 

Is er sprake van dyscalculie?     ⃞  nee               ⃞ ja. (verklaring bijvoegen) 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

Datum  

Handtekening deelnemer  

Handtekening ouder/verzorger 
(wanneer je op 1 augustus nog geen 18 jaar bent, dan 

dient ook de ouder/verzorger te tekenen) 
 

Stuur alle gevraagde gegevens op naar 

Aeres MBO Velp, Postbus 301 

6880 AH Velp 

 
  


