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Of meld je aan via
novacollege.nl/aanmeldenmbo
Persoonlijke gegevens student
Achternaam (indien getrouwd geboortenaam)
Roepnaam

❍ man ❍ vrouw
Voornamen (voluit)

Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Geboortedatum

Geboorteland

Geboortegemeente

E-mail

Nationaliteit

Burgerservicenummer
Geboorteland vader
Geboorteland moeder
Stamnummer (in te vullen door Nova College)

Gegevens ouder/verzorger*
Achternaam

Voorletter(s)

❍ man ❍ vrouw

Straat en huisnummer
Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Gegevens vooropleiding
Naam laatst bezochte school

Locatienaam

Straat en huisnummer

Telefoon

Postcode

Plaats

Decaan/mentor
❍ Schoolsoort vmbo:
❍ basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject

❍ kaderberoepsgerichte leerweg

❍ gemengde leerweg

❍ basisberoepsgerichte leerweg

❍ theoretische leerweg

❍ met leerwegondersteunend onderwijs

❍ Schoolsoort anders, namelijk:

❍ Diploma behaald? ❍ nee
❍ Hoop dit schooljaar diploma te behalen
❍ In bezit van overgangsbewijs naar klas

❍ ja, datum

Vooropleiding vmbo
Profiel

❍ Economie

Vakkenpakket ❍ Nederlands

❍ Zorg en Welzijn
❍ Engels

❍ Landbouw

❍ Duits

❍ Techniek

❍ Wiskunde

❍ Economie

❍ Biologie

❍ Nask 1

❍ Nask 2

❍ Overig, namelijk

Vooropleiding havo/vwo
❍ havo
Profiel ❍ Natuur en Techniek

❍ vwo
❍ Natuur en Gezondheid

❍ Economie en Maatschappij

❍ Cultuur en Maatschappij

Richting gewenste opleiding
❍ Autotechniek

❍ Handel en Commercie

❍ Maritiem

❍ Techniek

❍ Bouw

❍ Horeca en Facility

❍ Marketing en Media

❍ Uiterlijke Verzorging

❍ CIOS

❍ ICT

❍ MyTec

❍ Welzijn

❍ Dans en Theater

❍ Lab

❍ Orde en Veiligheid

❍ Zakelijk

❍ Entree

❍ Logistiek

❍ Recreatie

❍ Zorg

Naam opleiding

Niveau

Leerweg ❍ Beroepsopleidende leerweg (bol) ❍ Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) ❍ Praktijkroute

Gewenste vestiging

Start opleiding (maand/jaar)

Crebo

Werkgeversinformatie beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
❍ Nog niet bekend

Naam bedrijf/instelling

Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

Datum in dienst

Aantal uur per week (excl. les)

Personeelsnummer

Contactpersoon

Functie

Afdeling

Functie student

Telefoon afdeling

Handtekening en stempel werkgever voor akkoord

Ondertekening
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en geeft toestemming aan Nova College om de gegevens te
verwerken in overeenstemming met de privacy verklaring zoals vermeld op de website van het Nova College.

Plaats

Handtekening student

Datum

Handtekening ouder/verzorger*
* Indien student minderjarig is

Het compleet ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier kun je afgeven bij het Servicepunt op de vestiging waar jij de opleiding wilt
gaan volgen. Je kunt het formulier ook per post zonder postzegel sturen naar: Nova College, Antwoordnummer 1853, 2000 WC Haarlem (tip:
maak eerst een kopie van het ingevulde formulier voor jezelf). Stuur bij het aanmeldingsformulier: een kopie van je geldige identiteitsbewijs
(géén rijbewijs) en eventueel een kopie van je verblijfsvergunning. Stuur ook een kopie van je diploma en cijferlijst mee, of stuur die zodra je
geslaagd bent.
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