
Voor het schooljaar 20      /20      

College voor  

Naam opleiding    

Crebonummer  

Leerweg bbl   bol      Niveau: 1   2     3   4  

Indien CIOS Goes   Breda      
Indien CIOS              cursus/maatwerk   

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg 

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg (één dag onderwijs + vier dagen werken [beroepspraktijkvorming])

Burgerservicenummer   

Achternaam (geboortenaam)    

Aanspreekachternaam (indien deze afwijkt van de geboortenaam)   

Voornamen (voluit)  

Roepnaam  

Geslacht man    vrouw  

Geboortedatum  

Geboorteland    nationaliteit  

Geboorteplaats  

Geboorteland vader  

Geboorteland moeder  

Nationaliteit  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer 1      geheim    ja      nee   (op dit nummer het beste bereikbaar)
Telefoonnummer 2      geheim    ja      nee  

E-mailadres  

  
  Ik stond eerder ingeschreven voor de opleiding   

Indien niet geboren in Nederland
Woont in Nederland sinds   (dd-mm-jaar)

Verblijfsdocument ja   nee   in aanvraag  

Graag een kopie van het verblijfsdocument óf de aanvraag ervan meezenden!

Wanneer er bij je opleiding rekening moet worden gehouden met een beperking, handicap of ziekte die je hebt, is het belangrijk 
om dat aan ons te laten weten. We kunnen in dergelijke gevallen besluiten om een uitgebreidere intake te plannen. 

  

 
 

Achternaam 
 Voorletters 

 Geslacht
 

man  
 

vrouw  

Relatie ouder/verzorger/voogd*

Adres 
 Postcode en woonplaats 

 Telefoonnummer 1 
    

 geheim    ja      nee  
 Telefoonnummer 2 

    
 geheim    ja      nee  

E-mail 
 

 

Naam huidige of laatst bezochte school  

Laatste schooljaar was  

Adres school  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

Naam decaan huidige of laatst bezochte school  

Schoolsoort t/m 
leerjaar

Jaar  
instroom

Jaar 
vertrek

Leerweg Diploma Gevolgd(e) 
keuzevak(ken)

Vmbo

 Economie

 Landbouw

 SDV

 Techniek

 Zorg & Welzijn

 Basisberoepsgerichte

 Gemengde

 Kaderberoepsgerichte

 Leerwerktraject

 Theoretische (Mavo)

 Ja

 Nee

 Nog te behalen

 LO2

 Havo

 Vwo

 Ja

 Nee

 Nog te behalen

Mbo      BOL

MBO      BBL

 niveau 1

 niveau 2

 niveau 3

 niveau 4

 anders, nl.

 Ja

 Nee

 Nog te behalen

 overig  Ja

 Nee

 Nog te behalen

Gegevens student  
 Kopie paspoort, ID-kaart, verblijfsvergunning of aanvraag verblijfsvergunning meezenden (zie achterzijde  
aanmeldingsformulier). Een rijbewijs accepteren wij niet als geldig legitimatiebewijs.

Gegevens ouder/verzorger/voogd
  

Als je jonger bent dan 18 jaar

Gegevens vooropleiding

Gegevens gewenste opleiding
Opleiding, leerweg en niveau in te vullen aan de hand van het opleidingenoverzicht van Scalda. 
Dit overzicht kun je vinden op www.scalda.nl/opleidingen.

Bijzondere omstandigheden  Altijd invullen

Extra begeleiding * 

Ja, ik heb nu extra begeleiding

Nee, ik heb geen extra begeleiding

Beperking(en)

LWOO Ja, ik heb nu leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO)

OPP Ja, er is voor mij en ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld 

Toelichting

Overige bijzonderheden

Hierbij geef ik ingevolge art. 8 van WbP toestemming aan mijn middelbare school om informatie te verstrekken aan Scalda over 
mijn tot nu toe gevolgde schoolloopbaan, incl. mijn leerresultaten, gegevens over mijn persoonlijke ontwikkelingen gedrag, de 
door mij evt. ontvangen begeleiding, en evt. verzuimgegevens.  

Akkoord * Ja Nee

  

Aanmeldingsformulier
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Aanmeldingsformulier



Aanmeldings-
formulier

Meld je nu ook digitaal aan! 
Digitaal aanmelden is makkelijker en sneller. 
Ga naar www.scalda.nl/studiekiezer, zoek de 
opleiding van je keuze en meld je direct aan.

Naam leerbedrijf/instelling   

Contactpersoon  

Straat en nummer bezoekadres  

Postcode en plaats bezoekadres  

Telefoonnummer  

Postadres (indien anders dan bezoekadres)   

Postcode en plaats postadres  

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier ontstaat de verplichting tot tijdige betaling van:

a.  het lesgeld, te voldoen via DUO Groningen, het hele bedrag ineens of in termijnen (BOL-opleidingen vanaf 18 jaar).

b.  het cursusgeld voor het volledig cursusjaar, binnen 30 dagen na ontvangst factuur (BBL of dt-BOL-opleidingen vanaf 18 jaar).

Deze inschrijving en de verplichting tot tijdige betaling kan men teniet doen door een schriftelijke afmelding (brief of e-mail) 

vóór aanvang van het betre�ende schooljaar.

Met ondertekening van dit aanmeldingsformulier verleen je toestemming voor het vastleggen van je persoonsgegevens en  

voor verstrekking van persoonsgegevens door Scalda aan derden, niet anders dan in het directe belang van de student.  

De verstrekte gegevens worden zeer zorgvuldig behandeld en beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Datum:   (dd-mm-jaar) Plaats:  

Handtekening student     Handtekening wettelijke vertegenwoordiger

(ook als je jonger bent dan 18 jaar):    (als student jonger is dan 18 jaar):

 

    

Vul dit aanmeldingsformulier a.u.b. VOLLEDIG in, maak een scan en zend het liefst per 
mail naar onze Studenten Adviesdienst (STAD) via studentenadministratie@scalda.nl 

Samen met het ingevulde formulier graag kopieën meezenden van: 

1   paspoort, ID-kaart, verblijfsvergunning of de aanvraag van de verblijfsvergunning. 
 

Kopiëer ID-kaart en verblijfs  vergunning of aanvraag aan beide kanten en zorg altijd voor een duidelijk leesbare kopie! 

Let op: een rijbewijs accepteren wij niet als geldig legitimatiebewijs.

2  

*doorstrepen wat niet van toepassing is.

 

 1
20

69
6

Onde�ekening

Opsturen voor 1 april. CIOS en Welzijn graag voor 1 maart.
FORMULIEREN ZONDER BIJLAGEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN!

Na deze datum kan geen garantie meer worden gegeven dat er nog plaats is in de opleiding van je keuze.  

De inschrijving is pas de�nitief na inlevering van een ondertekende onderwijsovereenkomst. Meld je je vóór  

1 maart aan voor CIOS, dan is deelname aan de toelatingstest gegarandeerd. Na 1 maart is dit afhankelijk  

van het aantal plaatsen.  

Gegevens werkgever  Alleen invullen bij aanmelding BBL

Ben je niet in de gelegenheid om het formulier naar ons te mailen, stuur dan het papieren exemplaar naar Scalda, t.a.v. STAD-CSA, 
Antwoordnummer 111, 4530 VB Terneuzen.


