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K-code
Doorstroomportfolio
ontvangen op

beroepsopleidingen

Tips bij het invullen

1. Persoonsgegevens  student  examendeelnemer a]

Algemeen
Vergeet niet om ook de
achterkant van het
formulier in te vullen.
De roze vierkantjes kruis je
aan, de roze lijnen vul je in.

Achternaam																		Meisjesnaam (eventueel)

Niet Vergeten!
1) Doorstroomportfolio
(summacollege.nl).

Postcode 																			Plaats		

Roepnaam																																 man

 vrouw

Voornamen (volledig)
Geboortedatum (dd mm jjjj)														Geboortegemeente
Woonadres

Woonachtig in Nederland sinds (dd mm jjjj)										Spreektaal thuis
Telefoon thuis																		Telefoon mobiel

2) Kopie van een geldig
(op startdatum opleiding)
identiteitsbewijs = paspoort,
identiteitskaart en een
verblijfsdocument.
Aanmelding wordt alleen in
behandeling genomen als
een kopie van een
identiteitsbewijs is meegestuurd. Bij ID-kaarten en
verblijfsvergunningen
voor- én achterkant
kopiëren.

E-mailadres
Burgerservicenummer
Zijn er persoonlijke beperkingen of bijzondere omstandigheden waar we rekening mee moeten houden?						

 ja 		

 nee

Indien ja: beschik je over een onderzoeksrapport / indicatiestelling?																 ja 		

 nee

Is er sprake van een Leerling Gebonden Financiering?																				 ja 		

 nee

Heb je behoefte aan extra begeleiding?																								 ja 		

 nee

Wil je gebruikmaken van de Topsportregeling Summa College?																	 ja 		

 nee

2. Persoonsgegevens ouders / verzorgers (alleen invullen als je jonger bent dan 23 jaar)
Naam en voorletters																													 man

 vrouw

Woonadres
Postcode 																			Plaats
Telefoon thuis																		Telefoon mobiel
E-mailadres

a] Hier kruis je aan of je
aangemeld wilt worden
als student (= onderwijs
volgen + examens) of
als examendeelnemer
(= alleen examens).
b] Hier kruis je de school
aan waar je naar toe wilt.
c] Hier vul je in welke
opleiding je wilt gaan
volgen, bijvoorbeeld de
opleiding ‘Bakker’ of de
opleiding ‘Administratief
medewerker’. Je hoeft hier
dus niet de school in te
vullen. Kijk voor het invullen
van de gewenste opleiding
op summacollege.nl
(kies scholen).

Zijn je ouders/verzorgers het eens met jouw keuze voor deze opleiding?												

 ja 		

 nee

 twijfel

3. School b]







Artiest								
Automotive						
Bouw & Infra						
Brood & Banket					
Business							
Engineering						

Facilitair							
Horeca								
ICT									
Laboratorium						
Fashion							
Procestechnologie				

Recreatie								
Sport									
Techniek								
Transport & Logistiek

Uiterlijke verzorging					
Veiligheid

Welzijn
Wonen & Design
Zakelijke dienstverlening
Zorg
School 23

4. Gewenste opleiding c]
Naam opleiding
Gewenste startdatum:				maand																				jaar
Gewenste leerweg:					 bol (leren & stage)			

 voltijd					 deeltijd			  bbl (werken & leren)

Gewenst niveau:						 niveau 1

 niveau 2				 niveau 3			

Instroom in:							 leerjaar 1					 leerjaar 2				 leerjaar 3			

 niveau 4
 leerjaar 4

Vergeet niet de achterzijde in te vullen
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Tips bij het invullen
d] Hier vul je in welke voor pleiding(en) je na de
o
basisschool hebt gevolgd.
Je hoeft dus alleen de regels
in te vullen van de opleiding
(en) die je gevolgd hebt.
Als je opleiding er niet bij
staat, kun je deze invullen
bij het blokje ‘overig’. Als je al
een diploma hebt, stuur dan
een kopie mee.

5. Vooropleiding na basisschool - Voortgezet onderwijs d]

																		
			
t/m klas
Jaar start
Jaar vertrek		 Sector / profiel		 Diploma			
 praktijkonderwijs																										 ja  nee
 havo																													 ja  nee
 vwo																													 ja  nee
 vmbo																													 ja  nee
Leerweg		  kaderberoepsgericht		

 basisberoepsgericht		  gemengd		

Leerwegondersteunend onderwijs			

 ja  nee					Leerwerktraject						 ja  nee

														t/m klas					Jaar start			Jaar vertrek		Niveau		Diploma
 Overige opleiding																														 ja  nee

Vakken

f] Alleen invullen als je op
dit moment op school zit.

Ander gevolgd onderwijs na het voortgezet onderwijs

geven.

 theoretisch		  praktijkonderwijs

Afdelingsprogramma/intrasectoraalprogramma

e] Vul hier de afkortingen
in van de vakken waarin
je examen hebt gedaan.
Bijvoorbeeld NE (Nederlands) of EN (Engels).

g] Dit vul je alleen in als je
al bij een leerbedrijf werkt.
Als je nog geen leerbedrijf
hebt, kun je dit later door-

Diploma nog te
behalen in jaar

Examenvakken e]

Naam opleiding
				
														t/m klas					Jaar start			Jaar vertrek		Niveau			Diploma
 bol-opleiding																															 ja  nee
 bbl-opleiding																															 ja  nee
 hbo																																	 ja  nee

Hoe je het doorstroom
portfolio aan moet leveren,
vind je op summacollege.nl.
Onderteken het aan
meldingsformulier en
stuur het samen met het
doorstroomportfolio én
een kopie van een geldig
paspoort/identiteitskaart
op naar de school van je
keuze (zie 3), postbus 6101,
5600 HC Eindhoven.

 overig																																	 ja  nee

6. Algemene gegevens huidige school f]
Naam school																		Telefoon
Adres
Postcode																			Plaats
Naam Mentor																		Telefoon mobiel
E-mailadres
Is je decaan het eens met jouw keuze voor deze opleiding?																	 ja  nee  twijfel

7. Gegevens bij aanmelding voor een beroepsbegeleidende opleiding (bbl) g]
Naam bedrijf / instelling															Naam contactpersoon
Adres
Postcode									Plaats
Postbus									Postcode									Plaats

8. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en gaat/gaan ermee akkoord dat gegevens over
voortgang van de opleiding teruggekoppeld worden naar de toeleverende school.
Plaats 																				Datum (dd mm jjjj)
Handtekening student															Handtekening ouder/verzorger
																					(Indien student jonger is dan 18 jaar)

Save

Print
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