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AANMELDFORMULIER CURSUS INBURGERING / ONA 
2019-02 

Digitaal invullen a.u.b., een handgeschreven formulier kunnen wij niet verwerken. 

Documenten meezenden 
Kopie voor- en achterkant ID-bewijs  meegezonden 
Kopie Kennisgeving Inburgeringsplicht DUO  meegezonden 
Kopie Beschikking Toekenning lening DUO / of restant lening  meegezonden 
Deze documenten als LOSSE PDF-bestanden meezenden (dus niet als één pdf-bestand bijeenvoegen). 
Zonder deze documenten wordt geen INT2 intaketoets gepland!   
Mail alle bestanden naar: inburgering-zuid@vluchtelingenwerk.nl  

Aanmelding 
Locatie 
VluchtelingenWerk 

Verzenddatum 
formulier 

Ingevuld door Leslocatie 

Gegevens kandidaat Inburgering 
Voornamen (voluit) Geslacht  M  V 
Achternamen (voluit) 
Adres en huisnr. 
Postcode Woonplaats 
Mobiel nummer E-mailadres 
Nationaliteit Burgerlijke staat 
Soort 
verblijfsvergunning  Regulier (I, II)  Asiel (III, IV)  Vreemdelingen ID in 

afwachting van besluit asiel (W) 
Datum start 
inburgeringstermijn* V-nummer 

* Datum op de DUO brief of dagtekening van de IND beschikking of tabblad ‘Mijn gegevens’ op ‘Mijn Inburgering’

Aandachtspunten 
Kinderopvang nodig  ja  nee 

Gealfabetiseerd  ja, in Latijnse schrift      
 nee, geheel analfabeet  anders gealfabetiseerd, niet in Latijnse schrift 

Overige talen  matig   /  redelijk   /  goed 
 matig   /  redelijk   /  goed 
 matig   /  redelijk   /  goed 

Belemmeringen / 
Opmerkingen 

Begeleiding 
Heeft de kandidaat individuele begeleiding?  Ja door  begeleider of  aanspreekpunt locatie /  Nee 
Naam begeleider 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Bevestiging kandidaat 
Kandidaat kiest voor een inburgeringstraject of lessen ter voorbereiding op het Staatsexamen en/of een 
alfabetiseringstraject bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. 
Indien kandidaat na afname van de intake-toets afziet van de cursus Inburgering bij VluchtelingenWerk, wordt 
€ 150 in rekening gebracht als tegemoetkoming in de kosten van de toetsing. 

Akkoord kandidaat: 
Handtekening kandidaat 
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