
AANMELDING INBURGERING 07-2017 
Handgeschreven en onvolledig ingevulde formulieren worden niet behandeld. 
Mailen met bijlagen naar: 
Limburg: inburgeren-limburg@vluchtelingenwerk.nl 
Brabant (buiten Eindhoven/Tilburg/Breda): admin-inburgering@vluchtelingenwerk.nl 
Eindhoven/Tilburg/Breda: inburgering@snvbrabantcentraal.nl

Als losse PDF scans bijvoegen: 

– DUO brief kennisgeving inburgeringsplicht  meegezonden 

– DUO brief bevestiging lening ‘u krijgt de lening waarom u hebt gevraagd’  meegezonden 

– DUO brief leningoverzicht (als er al een deel van de lening verbruikt is)  meegezonden 

Zonder deze documenten wordt geen intake met INT2 toets ingepland! 

Verzenddatum formulier 

Naam begeleider Begeleider is degene die voor de 
inburgeraar dit formulier invult. 

VluchtelingenWerk locatie 
Geslacht  dhr   mevr 
Voornamen voluit 
Achternamen voluit 
Geboortedatum 
BSN-nummer Check dit 9-cijferige nummer goed! 

V-nummer Check dit 10-cijferig nummer goed! 

Type verblijfsvergunning  I    II    III    IV   W    Overig:  Zie achterkant verblijfspasje 

Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
Opleiding en werk 

I.v.m. inschatting leerbaarheid: de opleiding en baan van klant in herkomstland 
kort vermelden. Bijv. ‘alleen basisschool’, ‘tandarts na universiteit’ etc. 

Analfabeet  gealfabetiseerd - in het Latijnse (westerse) schrift 
 anders gealfabetiseerd - kent (alleen) een ander schrift zoals Russisch 
 niet gealfabetiseerd - kan in geen enkel schrift lezen of schrijven 

Moedertaal 
Andere talen 
Tolk nodig  ja      nee 
Land van herkomst 
Bijzonderheden 
Voorkeur leslocatie Limburg:  2e voorkeur:  
2e alleen bij gelijke reisafstand Brabant: 2e voorkeur:  

Begeleider verklaart dat klant voor een NT2 cursus bij VluchtelingenWerk kiest en kennis genomen heeft van 
het feit dat de intake € 150 kost en bij de trajectprijs is inbegrepen. Als de klant na de intake-toets afziet van 
een inburgeringscursus bij VluchtelingenWerk dan zal € 150 in rekening gebracht worden. 

Vul alles s.v.p. secuur in, een fout BSN nummer geeft problemen! Het formulier wordt aan de intaker 
doorgestuurd. De intaketoets volgt max.4 weken na aanmelding. De klant krijgt hiervoor een uitnodiging. 

Verwezen Datum Klantnr 
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