Inschrijfformulier
blad 1

Gegevens cursist
Achternaam

Voorletters

Voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

BSN nr.

( )( )( )( )( )( )( )( )( )

In Nederland sinds

Geslacht M / V

Geboorteland

1e Nationaliteit
Inburgering afgerond

 JA  NEE  N.V.T.

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Evt. afwijkend post- en factuuradres
Telefoon 1

Telefoon 2

E-mailadres
Woonvorm

 Zelfstandig

Type werk/dagbesteding

 Begeleid zelfstandig

 Woonvoorziening

Naam werkgever

Gegevens contactpersoon / waarschuwen in geval van nood
Naam

 Familie  Begeleider  Wettelijk vertegenw.

Telefoon

E-mailadres

Vervoer van en naar school
 Zelfstandig

 Openbaar vervoer

Telefoon regiotaxi

 Regiotaxi
Pasnummer cursist

Betreft inschrijving voor vestiging
 Prago Almere
 Prago Amersfoort
 Prago Arnhem
 Prago Breukelen

 Prago Dordrecht
 Prago Nieuwegein
 Prago Elst
 Prago Oudewater
 Prago Houten
 Prago Sliedrecht
 Prago Maarssenbroek  Pr Utrecht De Meern

 Prago Utrecht Overvecht
 Prago Woerden
 Prago IJsselstein
 Prago Zevenaar

Hoe heb je Prago gevonden?
 Via een medecursist bij Prago  Via school
 Via familie, vrienden
 Via buurtteam
 Via begeleiding/zorginstelling  Via Taalhuis
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 Via gemeente
 Via landelijke bellijn
 Anders, nl. via: ...........................................

Inschrijfformulier
blad 2

Naam cursist

Opleidingsniveau
 Geen
 Basisonderwijs

 VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
 Praktijkonderwijs, VMBO, MBO niveau 1-2

Jaren laatst gevolgde school. Van jaar:

Tot jaar:

 MBO 3-4, Havo, VWO
 HBO, WO
Diploma  JA  NEE

Totaal aantal schooljaren
Kun je lezen?

 JA  NEE  Een beetje Evt. toelichting

Kun je schrijven?  JA  NEE  Een beetje Evt. toelichting

Betreft inschrijving voor cursus
 Lezen en schrijven

 Nederlandse taal

 Rekenen

 Werken op de computer

Toelichting leerwens(en) bij Prago

Bijzonderheden t.a.v. gezondheid, medicatie en/of gedrag
Zijn er gezondheidsproblemen, bepaalde medicatie of gedragsstoornissen waar Prago rekening mee
dient te houden? Zo ja, is er een protocol of handelingsadvies aanwezig?
 NEE  JA, toelichting

Overige opmerkingen

Inleveren tijdens intakegesprek
➢
➢

Lever dit formulier in bij de coördinator van de vestiging tijdens het intakegesprek.
Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar het intakegesprek (paspoort, ID-kaart of geldig
Nederlands verblijfsdocument, maar geen rijbewijs).
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Dit gedeelte wordt door de coördinator ingevuld

( )( )( )( )( )( )( )( )( )

Naam cursist

BSN

Naam coördinator

van Prago vestiging

De coördinator verklaart op basis van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of geldig
Nederlands verblijfsdocument, maar geen rijbewijs) zichtbaar te hebben vastgesteld dat:
 Cursist 18 jaar of ouder is
 Cursist de Nederlandse of een andere Europese nationaliteit heeft (incl. Turkije)
 Cursist van buiten Europa afkomstig is, maar zich voor 2013 in Nederland gevestigd heeft
 Cursist van buiten Europa afkomstig is, zich na 2012 in Nederland heeft gevestigd, maar
kan aantonen dat er geen sprake is van een verplichting tot inburgeren.

Verklaring van de cursist of de wettelijk vertegenwoordiger van de cursist
1. Ik heb geen inburgeringsverplichting. Wanneer blijkt dat ik wel inburgeringsplichtig ben, kan ik
een boete krijgen.
2. Ik heb de schoolregels, het privacyreglement en het klachtenreglement van Prago (zie
prago.nl) gelezen en begrepen. Ik stem ermee in.
3. Ik begrijp dat ik maximaal vier jaar aaneengesloten ingeschreven kan staan bij Prago.
4. Ik betaal het cursusgeld dat vermeld staat op de factuur. De tarieven staan ook op prago.nl.
5. Ik zal wijzigingen in mijn adres- en contactgegevens doorgeven aan: administratie@prago.nl.

Ondertekening
Plaats
____________________________________

Datum
____________________________________

Naam coördinator Prago

Naam cursist (of wettelijk vertegenwoordiger)

____________________________________

____________________________________

Handtekening coördinator Prago

Handtekening cursist (of wettelijk vertegenw.)

____________________________________

____________________________________

Dit gedeelte wordt door de coördinator ingevuld
Toegelaten

 Ja en ingedeeld in groep ______________________________ (2 letters 1 cijfer)
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