002-3: Aanmeldformulier
voor havo/vwo-leerlingen die gebruik willen maken van het Vavo-Ho traject
2020-2021

(met blokletters invullen s.v.p.)
Cursistgegevens

Achternaam:
Voorvoegsels:
Voorletters:
1e officiële voornaam:
Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:

|Geboorteplaats:

Nationaliteit:
Burgerservicenummer:
Geslacht:
Telefoon thuis:

Thuis:

Mobiel van jou:

Mobiel:

e-mail:

Thuis:
Van jou:

Eventueel: postcode/
woonplaats / studieadres
(Door Saxion in te vullen):

Saxion locatie
Opleiding
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Studiegegevens
Vakken die zullen worden overgedaan gericht op

Vak:

behalen van een certificaat (altijd 2 invullen)
Vak:
Kruis hieronder de instelling en opleiding aan
waaraan de cursist wil deelnemen:
Saxion locatie Enschede

Opleiding:

vavoho.ssc@saxion.nl
Saxion locatie Deventer/Apeldoorn

Opleiding:

vavoho.ssc@saxion.nl
Handtekening van betrokken leerling of een van
de wettelijke verzorgers, ter bevestiging van de
aanmelding en de financiële condities genoemd in
brief met kenmerk 002-1 d.d. juni 2020.
Huidige schoolgegevens (in te vullen door de decaan/contactpersoon vo-school)
Naam school:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon / e-mail:
Naam van de decaan/contactpersoon:
Telefoon / e-mail:
Leerling blijft ingeschreven staan

O Ja

bij eigen vo-school en wordt uitbesteed

O Nee

naar Vavo Lyceum van Twente of Vavo Lyceum Naam verwijzer:
Aventus* in het kader van het vavo-ho traject. Functie:
Telefoon:
E-mail:
Handtekening verwijzer en stempel school:

Alleen bij ja: heeft uw school een convenant
afgesloten met het betrokken vavo?

O Ja

Alleen bij nee: geeft u een positieve
aanbeveling voor deelname aan het traject?

O Ja

Leerling heeft dit jaar voor het eerst

O Ja

deelgenomen aan het CSE

O Nee
(bij nee geen deelname mogelijk)

Is deelnemer reeds in bezit van een vo-

Ja / Nee*

diploma?

Welk diploma is van toepassing?

O Nee

O Nee

VMBO GL/TL/HAVO behaald in jaar:
(met Havo diploma niet in traject!)

* doorhalen wat niet van toepassing is
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Verklaring
Deelnemer (en ouder/verzorger bij minderjarige deelnemer) verklaart dat de gegevens op dit
formulier naar waarheid zijn ingevuld, bevestigt de aanmelding en verklaart een eventuele
aanmelding via Studielink en aanvraag voor studielening te hebben geannuleerd of te zullen
annuleren. Deelnemer verklaart akkoord te gaan met de financiële voorwaarden en verplicht zich tot
het betalen van het volledige cursusgeld. Deelnemer geeft toestemming tot terugmelding van de
studieresultaten aan de vo-school, de hbo instelling waar men als cursist staat ingeschreven en
ouder/verzorger.
Deelnemer verklaart tevens kennis te hebben genomen van de brief met kenmerk 002-1 (Belangrijke
informatie voor het vavo-ho-traject 2020-2021).
Handtekening

Datum

Plaats

Datum

Plaats

deelnemer

Handtekening
Ouder/wettelijke verzorger

Let op: zonder beide handtekeningen wordt dit formulier niet in behandeling genomen.
Mail dit formulier volledig ingevuld en ondertekend samen met de onderstaande zaken uiterlijk
maandag 6 juli 2020 naar vavoho.ssc@saxion.nl
Aanmeldingen die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen!
1.

je definitieve cijferlijst (de voorlopige is niet voldoende);

2.

je legitimatiebewijs –géén rijbewijs- (goed leesbaar, alle randen moeten zichtbaar ingescand
zijn);

3.

de ondertekende verklaring betaling cursusgeld;

4.

je motivatiebrief;

5.

als je uitbesteed wordt het formulier “Bevestiging Plaatsing vo-vavo van het betreffende vavo
Twente (voor Saxion Enschede) of Aventus (voor Saxion Deventer en Apeldoorn) (verkrijgbaar
bij je decaan of via saxion.nl)
(Je officiële cijferlijst én het originele plaatsingsformulier neem je mee naar de intake bij het
vavo)

Niet vergeten: Als je de lessen bij Saxion Enschede gaat volgen dan moet je je tevens digitaal

aanmelden bij het Vavo Lyceum van Twente (digitaal, ook uiterlijk maandag 6 juli 2020).
Digitaal aanmelden moet via de site www.vavolyceumvantwente.nl
Belangrijk: Bij aanmelding daar moet ook vermeld worden dat de leerling zich aanmeldt voor het vavoho-traject. Na aanmelding ontvangt de leerling een (digitale) ontvangstbevestiging.
Voor Saxion Deventer volstaat het meesturen van het plaatsingsformulier voor vavo Aventus.
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