Datum binnenkomst:

In te vullen door de adm.

In te vullen door de administratie

Intaker: …………………….

Opleiding:……………… (ath/ gym)

Datum: ……………………..

Profiel:…………………………….

ID: 900………….

Deeln (2)

Rutte (3)

VT / DT / Extr

VSO (5)

Instelling (6)

Examen ja / nee

School:……………………………

Web/Rijk (4)

Aanmeldingsformulier VAVO schooljaar 2021-2022
1. Persoonlijke gegevens
Achternaam
…………………………………… Voornaam ….…………………………………………
Telefoonnummer …………………………………… Mailadres ………………………..………………………………….
Als je je digitaal hebt aangemeld kun je doorgaan bij 2. Zo niet, dan onderstaande gegevens invullen.
Adres

……………………………………………………………

Postcode

………………………

Woonplaats

Nationaliteit

………………………

Geslacht

Geboortedatum

………-….……- ….……

Geboorteplaats

Geboorteland

…………………………..

Land van herkomst

Vader ………………......

BSN-(sofi)nummer

…………………………..

.…………………………………..….
□ man □ vrouw
……….………………………………

Moeder .………………………………

Jonger dan 18

Telefoonnummer ouder/wettelijk vertegenwoordiger ……………….….…………………………....

Jonger dan 18

Mailadres ouder/wettelijk vertegenwoordiger .……………….………………………………………..

2. Onderwijswens
a. Ik wil een heel diploma

□ mavodiploma

Profiel mavo
Profiel havo/vwo

□ economie
□ n&t

b. Ik wil losse vakken* volgen op

□ de mavo

□ havodiploma
□ techniek
□ n&g

□ vwo-diploma

□ zorg & welzijn □ landbouw
□ e&m
□ c&m

□ de havo

□ het vwo

Het gaat om de volgende vakken:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
* reden is bijvoorbeeld: kennis uitbreiden/herprofileren.
3. Ter voorbereiding op het intakegesprek vragen wij je onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen.

Welke opleiding(en) heb je na de basisschool gevolgd?
Van

Tot

Opleiding en naam school

Doublure?

Diploma?

Wat voor werkzaamheden doe je nu naast je schoolopleiding?
Van

Tot

Bedrijf/Instelling

Omschrijving werkzaamheden

4. Hoe is je woonsituatie?

□ thuis

□ zelfstandig

□ anders

5. Deze vraag gaat over je laatste opleiding.
a. Presentie

□ hoog

□ gemiddeld

□ laag

Melding leerplicht? □ ja

b. Motivatie

□ veel

□ gemiddeld

□ weinig

c. Studiehouding

□ goed

□ gemiddeld

□ slecht

d. Gedrag

□ geen probleem

□ wel probleem

e. Capaciteiten

□ ruim voldoende

□ voldoende

□ nee

□ onvoldoende

6. Wat moet de vavo weten om ervoor te kunnen zorgen dat je de opleiding met succes
afrondt?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
7. Bijzondere omstandigheden/begeleiding/vervolg:
a. Dyslexie?

□ ja

□ nee

Verklaring aanwezig?

b. Voorzieningen bij (school)examens

□ ja

Welke? ……………….………………….………

c. Faalangst?

□ nee

Training nodig?

□ nee

□ ja

□ nee

d. Wil je speciale aandacht van de zorgcoördinator?

□ ja

□ nee

e. Wil je ondersteuning bij de planning van je schoolwerk?

□ ja

□ nee

f. Wil je een afspraak met de decaan?

□ ja

□ nee

8. Datum: ………………………

□ ja

□ ja

Handtekening: ……………………………………………

Opmerkingen:
•

Zit je nu nog op een vo-school? Mogelijk kun je dan op je huidige school ingeschreven blijven staan en toch bij Vavo
ROC Nijmegen gaan studeren. Vraag bij je school na of je voor deze Rutte-regeling in aanmerking komt.
Kom je via de Rutte-regeling: dit formulier & het doorstroomformulier & de schoolverklaring & gewaarmerkte

•

•

cijferlijsten en diploma’s opsturen.
Val je niet onder de Rutte-regeling dan kun je alleen worden toegelaten als je voor 1 augustus 2022 18 jaar
bent.
Kom je niet via de Rutte-regeling: dit formulier & gewaarmerkte cijferlijsten en diploma’s opsturen.
De (digitale) aanmelding vervalt als niet binnen 4 weken alle gevraagde formulieren binnen zijn.

Postadres: ROC Nijmegen, team VAVO, t.a.v. de Studentenadministratie, Marterstraat 45, 6531 KA Nijmegen.
Mailadres: Mavo: intakemavo@roc-nijmegen.nl

Havo & vwo: intakehavovwo@roc-nijmegen.nl

Als wij het nodig vinden informeren wij jouw ouders/verzorgers over de studievoortgang.

