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Aanmeldformulier ViaQuales
GEGEVENS STUDENT
Achternaam: ………………………………………………………...
Voornamen (voluit): ……………………………………………....
Meisjesnaam (indien gehuwd): ………………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………………
Geboorteplaats: …………………………………………………….
Geboorteland: ………………………………………………………
Straat + huisnummer: …………………………………………….
Postcode : ……………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………..
Geboorteland vader: ……………………………………………..
Identiteitsbewijs: ………………………………………………….
Land van uitgifte: ………………………………………………….

Tussenvoegsels: …………………………………………………..
Roepnaam: …………………………………………….……………
Geslacht: man | vrouw
Nationaliteit(en): ………………………………………….………
Woonachtig in Nederland sinds: ……………………………..
Verblijfsvergunning (geldig tot): ……………………………..
BSN (sofi) nummer: ………………………………………………
Woonplaats: ………………………………………………………..
Mobiel nummer: ………………………………..………………..
IBAN-nummer: …………………………………………………….
Geboorteland moeder: ………………………………………….
Documentnummer: ………………………………………………
Geldig tot en met: …………………………………………….….

Heffingskorting toepassen: ja | nee		
Dit is een voorlopige opgave. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst wordt een definitieve keuze ingevuld.

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER ( INDIEN DE STUDENT JONGER IS DAN 18 JAAR )
Ouderlijk gezag: vader en moeder | alleen vader | alleen moeder | anders, nl.: …………………………………………………
Achternaam vader*: ……………………………………………….
Voornamen: ………………………………………………………….
Postcode: …………………………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………………………...
E-mail: ………………………………………………………………..

Tussenvoegsels: …………………………………………………..
Straat + huisnummer: …………………………...……………..
Woonplaats: ………………………………………..………………
Geboorteplaats: …………………………………………………..
Telefoon: …………………………………………..……………….

Achternaam moeder*: ……………………………………………
Voornamen: …………………………………………………………
Postcode: …………………………………………………………….
Geboortedatum: ……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………..

Tussenvoegsels: …………………………………………………..
Straat + huisnummer: ……………………………………….…..
Woonplaats: ………………………………………………………..
Geboorteplaats: …………………………………………………..
Telefoon: …………………………………………………………….

Achternaam verzorger: …………………………………………..
Voornamen: ………………………………………………………….
Postcode: …………………………………………………………….
Geboortedatum: ……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………..

Tussenvoegsels: …………………….…………………………….
Straat + huisnummer: ……………………………………………
Woonplaats: ………………………………………………………..
Geboorteplaats: …………………………..………………………
Telefoon: …………………………………………………………….

(* Bij gezamenlijk ouderlijk gezag van vader en moeder volstaat het eenmalig invullen van de adresgegevens)

WELKE OPLEIDING GA JE VOLGEN?
Naam opleiding: ……………………………………………………..
Naam opleidingsinstituut: …………………………….………….
Startdatum: ……………………………………………………………
Soort opleiding: BOL (beroepsopleidende leerweg) | BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

gevolgd onderwijs
T/m
leerjaar

Gestart
Gestopt
Diploma
schooljaar schooljaar Ja | Nee | Ntb**

Leerweg /
Niveau

Gevolgd(e)
keuzevak(ken)

Mavo
Vmbo
- Sector economie
- Sector landbouw
- Sector zorg en welzijn

□ basisberoeps
□ kaderberoeps
□ gemengd
□ theoretisch

- Sector techniek
Havo | Vwo
Mbo

1|2|3|4

Andere opleiding, nl:

(** Nog te behalen)

BEDANKT VOOR JE AANMELDING
Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als dit formulier volledig is ingevuld. Wij streven ernaar
om binnen vier dagen na ontvangst van je volledig ingevulde aanmelding contact met je op te nemen voor het
plannen van een intakegesprek. Je paspoort/identiteitsbewijs en originele diploma’s dien je mee te brengen naar het
intakegesprek, zodat de echtheid daarvan door ViaQuales kan worden vastgesteld.
De door jou ingevulde gegevens behandelen wij in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
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