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1. Persoonsgegevens cursist (personal information)  
 

Achternaam (last name)  
 

Voorletters (initials)   
 

Voornaam (first name)  
 

Geslacht (male/female)  
 

Straat en huisnummer (street and number)  
 

Postcode en woonplaats (ZIP-code and 
City) 

 
 

Telefoonnummer (telephone)  
 

E-mailadres   
 

Geboorteland (land of birth)  
 

Geboortedatum (date of birth)  
 

BSN  
 

 

In Nederlands sinds (aantal jaar) (in Holland 
since – amount of years) 

 
 

Nationaliteit (Nationality)   
 

Eigen taal (what is your own language)  
 

 
2. Keuze opleiding (course options)  

Taaltraject voor anderstaligen/inwoners met een migratieachtergrond  (NT2) 
 
☐ Alfabetisering (literacy) ☐ Vervolgcursus Nederlands (niveau A2 

t/m B2, ook training staatsexamen) (Follow 
up course Dutch, level A2 tot B2, state 
exam training included) 

☐ Basiscursus Nederlands (basic Dutch 
course) 

 

 
Voorkeur locatie (NT2) (preference for location) 
☐ Alkmaar ☐ Castricum 
☐ Den Helder ☐ Enkhuizen  

☐ Grootebroek ☐ Heerhugowaard 
☐ Hoorn ☐ Kreileroord  
☐ Schagen ☐ Texel  
☐ Wieringerwerf   
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3. Nederlandse les 

3.  Aanvullende vragen (additional questions)  
 
Heeft u eerder Nederlandse les gevolgd? (Have you ever studied Dutch before?) 
☐ Ja (yes) ☐ Nee (no) 
Zo ja, op welk niveau? (If yes, at what level)  
Heeft u betaald werk of doet u vrijwilligerswerk? (Do you have a job of volunteering 
somewhere?) 
☐ Betaald werk (Job) ☐ Vrijwilligerswerk (Volunteering) 

☐ Ik werk niet (No job)  ☐ Ik ben werkzoekend (looking for job) 

☐ Anders, namelijk (Other…..)  

Delen van persoonsgegevens (sharing your personal information) 
 
Ik vind het goed dat mijn naam, adres, postcode en woonplaats en het niveau van de 
cursus gedeeld wordt met het Taalhuis in mijn regio. Zij kunnen mij hierdoor na de cursus 
verder helpen. (I agree that my name, address, zipcode, city and also my level of course 
are shared with the Taalhuis nearby. This is so they can help you after the course.) 
☐ Ja (yes)                 ☐ Nee (no) 
Toelatingsvoorwaarden  (conditions)  

Ondergetekende verklaart een onderwijsovereenkomst aan te gaan en tevens (bij 
plaatsing), akkoord te gaan met de inhoud van de overeenkomst. (I declare that I have 
agreed to sign up and for the content of the contract of education) 
Datum aanmelding (date of application)  
 
 
 
Handtekening cursist (signature)  
 
 
 
 
 
  

 
Dit inschrijfformulier kan (zonder postzegel) opgestuurd worden naar / Please send the 
registrationform (no stamp needed) to:  

 
Vonk  
t.a.v: Educatie 
Antwoordnummer 373 
1780 VB Den Helder 
 

 
 
 
 
 
 


