Aanmeldingsformulier
‘Pa forma profesionalismo y personalidad’ .

Collegejaar 2019 -2020




Dit formulier uitprinten en inleveren bij de unit van je keuze.
De uiterlijke inleverdatum is 2 mei 2019. Indien dit niet mogelijk is, graag contact opnemen met de unit.
De gegevens van dit formulier zijn alleen bedoeld om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens je
studie op het Colegio EPI. Dit formulier is niet bedoeld om te selecteren of te beoordelen.

A. Het Colegio EPI bestaat uit 4 units. Elke unit heeft meerdere
opleidingen. Voor welke opleiding meld je je aan?
Economia (Eco)

Hospitalidad & Turismo (H&T)

☐ Administratie (niveau 4)

☐ Hospitality Management (Associate of Science)

☐ Secretarieel (niveau 4)

☐ Culinary Arts (Associate of Applied Science)
☐ Certified Cook (Apprenticeship)

Salubridad & Servicio(S&S)

Ciencia & Tecnologia (C&T)

☐ Verpleegkunde (niveau 4)

☐ Elektrotechniek (niveau 4)

☐ Apothekersassistent (niveau 4)

☐ Bouwkunde (niveau 4)

☐ Welzijn (niveau 3)

☐ Werktuigbouwkunde (niveau 4)

☐ Welzijn (niveau 4)
☐ Verzorgende (niveau 3)

B. Persoonsgegevens aanmelder
Achternaam

Eigennaam

Roepnaam

Geslacht

☐

M

☐ V

☐

gehuwd

Voornamen
Geb. datum

/

/

(d/m/j)

Geboorteland

Adres

District

AZV nummer

Identiteitsnummer

Telefoon thuis

Huisarts

Telefoon cel.

Burgerlijke staat

Buitenland tel.

Nationaliteit

Email

Voertaal thuis

☐ ongehuwd

C. Contact Persoon in geval van nood (1) Ouder / Voogd / Echtgenoot
Relatie

☐ Vader

☐ Moeder

☐ Verzorger

Achternaam

☐ Voogd

☐ Echtgenoot

Eigennaam

Voornamen

Geslacht

☐ M

☐ V

Adres
District
Telefoon thuis
Buitenland tel.

Geboorteland
Cel.

Telefoon werk
Email

Beroep
Let op! andere zijde ook invullen

D. Contact Persoon in geval van nood (2) Ouder / Voogd / Echtgenoot
Relatie

☐ Vader

☐ Moeder

☐ Verzorger

☐ Voogd

Achternaam

☐ Echtgenoot

Eigennaam

Voornamen

Geslacht

☐ M

☐ V

Adres
District

Geboorteland

Telefoon thuis

Cel.

Telefoon werk

Buitenland tel.

Email

Beroep

E. Bank gegevens
Bank
Account Nr.

Naam Account

F. Welke vooropleiding(en) heb je gedaan?
School

Naam school

Diploma
☐ Ja

☐ Nee ☐

Nog niet behaald

☐ EPB Doorstroom

☐ Ja

☐ Nee ☐

Nog niet behaald

☐ EPI -> Student #

☐ Ja

☐ Nee ☐

Nog niet behaald

☐ MAVO/VMBO

☐ Ja

☐ Nee ☐

Nog niet behaald

☐ Andere MBO/SBO

☐ Ja

☐ Nee ☐

Nog niet behaald

☐ HAVO

☐ Ja

☐ Nee ☐

Nog niet behaald

☐ HAVO - overgang 3e naar 4e

☐ Ja

☐ Nee ☐

Nog niet behaald

☐ VWO

☐ Ja

☐ Nee ☐

Nog niet behaald

☐ Anders

☐ Ja

☐ Nee ☐

Nog niet behaald

☐ EPB Uitstroom/Arbeidsmarkt

Wat is het profiel / de inhoud van je (behaald) examenpakket?
☐ Nederlands

☐

Wiskunde

☐ Culturele en Kunstzinnige vorming

☐ Engels

☐

Natuurkunde

☐ Lichamelijke opvoeding

☐ Spaans

☐

Scheikunde

☐ Geschiedenis

☐ Papiaments

☐

Biologie

☐ Aardrijkskunde

☐

Economie, M&O

☐ Anders

Let op! pagina 3 moet getekend worden

Belangrijk!
Je wordt pas aangenomen indien je voldoet aan de in A, B en C genoemde voorwaarden.

A.

Je bent aangemeld indien je het volgende hebt ingeleverd bij de administratie van de gekozen unit:
1. Dit aanmeldingsformulier.
2. Uitreksel van het bevolkingsregister. Indien niet lokaal kopie van paspoort.
3. Betalingsbewijs administratiekosten AWG. 40,00. Betaling geschiedt alleen via de bank van de
desbetreffende unit (zie onderstaand voor bankgegevens). Bij betaling s.v.p. jouw volledige naam en
identiteitsnummer invullen.

B.

Je wordt toegelaten wanneer je ook hebt voldaan aan het volgende:
1. Je moet voldoen aan de toelatingseisen van je gekozen opleiding.
2. Je levert een ‘gewaarmerkte’ kopie van je diploma en cijferlijst.
3. Je moet voldoen aan de financiële verplichtingen uiterlijk 19 juli 2019. Voor meer informatie over het jaarlijkse
collegegeld (AWG. 350,00), activiteitskosten (AWG. 50,00) en examenjaar (AWG. 75,00).
Voor detaille van de kosten bezoek onze website op www.epiaruba.com/financiën.

C.

Na toelating en invulling intake formulier vindt een intakegesprek plaats.
Voor meer informatie over het Colegio EPI kun je terecht op onze website www.epiaruba.com . Ook kun je terecht bij de unit
van je gekozen opleiding. Zie onderstaand voor telefoonnummers en e-mailadressen.

Ondergetekende(n) verklaart/ verklaren bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Tevens is/ zijn ondergetekende(n) ervan op de hoogte dat de administratiekosten niet restitueerbaar zijn.

Handtekening aanmelder

Handtekening ouders/voogd
(indien jonger dan 18 jaar)

Datum

Datum

Economia
tel. 5258760 / 5258761

Salubridad & Servicio

Ciencia & Tecnologia

Hospitalidad & Turismo

tel. 5258770 / 5258740

tel. 5258750 / 5258751

tel. 5258780 / 5258781

Aruba Bank 2506660390

Aruba Bank 2506660490

Aruba Bank 2506660690

Aruba Bank 2506660590

economia@epiaruba.com

salubridad@epiaruba.com

ciencia@epiaruba.com

hospitalidad@epiaruba.com

Laatste wijziging 03-20-2019

