educatie
course

aanmeldingsformulier
registration form

1. Gewenste cursus Course
Nederlandse taal Dutch language
				

Nederlandse taal voor buitenlanders (NT2)
Dutch language for foreigners (NT2)

Computerles Computer course		

Rekenen Arithmetic course

Inburgeringscursus Integration course



Voorkeur lestijden Preferred time of lessons
ochtend / middag morning / afternoon

avond evening

2. Persoonsgegevens deelnemer Participant’s personal details
Achternaam
Surname

Meisjesnaam
Maiden name

Voornamen voluit
First name(s) in full 
Roepnaam				 Geslacht		
Given name
		
Gender

vrouw
female

man
male

Straat en nummer
Street and number 
Postcode en plaats
Postal code and town 
Geboortedatum				Geboorteplaats
Date of birth
		
Place of birth

Nationaliteit				Geboorteland
Nationality
		
Country of birth 
In Nederland sinds
Resident in the Netherlands since
Telefoon overdag				 BSN-nummer
Daytime telephone number
Your ID-number 
E-mailadres
Email address


3. Is dit de eerste keer dat u een cursus bij Ster College (voorheen ROC Eindhoven) wilt volgen?
Is this your first registration at Ster College (formerly known as ROC Eindhoven)?
ja yes

nee no

4. Ontvangt u een uitkering? Do you receive benefits?
zo ja: welke uitkering?
if yes: what benefits? (ABW, AOW, WW…) 
nee no

5. Heeft u (klein)kinderen onder de 18 jaar? Do you have (grand)children under the age of 18?
ja yes

nee no

Zie ommezijde See other side

6. Is uw gezinsinkomen (het inkomen van u en uw eventuele partner) lager dan €1.700,- bruto?
Is your income (of both you and your partner together) below €1700,- bruto?
ja yes

nee no

7. B
 etaalt uw werkgever de cursus? Vul dan onderstaande gegevens in
Only complete this section if your employer is paying for the course
Bedrijfsnaam
Company name		

Naam contactpersoon
Name of contact person

Telefoon
		
Telephone		

E-mailadres
Email address		

Datum
Date		
			
						
Handtekening contactpersoon werkgever		 Bedrijfsstempel
Signature contact person employer			 Company stamp



8. Ondertekening Signature
Ik verklaar dit naar waarheid te hebben ingevuld I declare to have completed this form truthfully
Plaats en datum					
Place and date		

Handtekening deelnemer
Signature participant

		


Voeg toe aan deze aanmelding Enclose with this form
• Een kopie van beide kanten van uw Nederlandse identiteitsbewijs of paspoort.
• A copy of both sides of your Dutch identity card or passport.
Komt u niet uit Nederland? Voeg dan ook onderstaande kopieën toe:
• Heeft u een partner? Voeg een kopie van beide kanten van het Nederlandse identiteitsbewijs of paspoort van uw partner toe.
• Heeft u het inburgeringsexamen behaald? Voeg een kopie van het diploma toe.
• Heeft u andere examens Nederlands behaald? Voeg kopieën daarvan toe.

Deze ruimte niet
beschrijven (in te
vullen door school)
Do not write in this
space (to be completed
by the college)
Datum ontvangen
Date received

For non-Dutch citizens: please add copies of following documents, if applicable:
• Both sides of the Dutch identity card or passport of your partner.
• Certificate of Civic Integration Course (inburgeringscursus).
• Other certificates of proficiency in Dutch language.
Alleen volledig ingevulde formulieren, compleet met de gevraagde kopieën, worden in behandeling genomen.
Only fully completed forms with requested copies will be accepted.

Stuur het volledig ingevulde formulier en alle gevraagde kopieën naar:
Return the completed form with requested copies to:
Ster College
afdeling studentenbeheer
Postbus 6101
5600 HC Eindhoven

Save

Print

