INSCHRIJFFORMULIER 2021-2022
Het inschrijfformulier bestaat uit twee delen: persoonsgegevens en achtergrondinformatie.
Graag volledig ingevuld en ondertekend (met een kopie van je identiteitsbewijs en relevante diploma’s)
terugzenden naar ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, Postbus 85397, 3508 AJ Utrecht.
Je kunt ook alles inscannen en mailen naar admin@itv-hogeschool.nl

DEEL 1: PERSOONSGEGEVENS
Mijn persoonsgegevens
Achternaam:

m/v

Initialen en eventuele titels:

Voornamen voluit:

Roepnaam:

Achternaam bij geboorte:

Straat en huisnummer:
Postcode
Plaats (evt. land):
Telefoon privé:

Telefoon mobiel:

Emailadres:
BSN:

IBAN-nummer:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Land:

Ik schrijf me in voor (aankruisen wat van toepassing is):
HBO-opleiding:
starten in*

Duits

Engels

Frans

Italiaans

Russisch

Spaans

jaar 1
jaar 2
jaar 3
Profiel Tolken (jaar 4)
* Ben je van mening dat je door opgedane ervaringen of kennis in een hoger jaar kunt starten? Geef dan in
het schema aan in welk jaar je denkt in te kunnen stromen. Zie Toelatingseisen
Mijn A-taal is (je moedertaal of de taal die je het best beheerst): ........................................
Instroomtoets
Ik wil in een hoger jaar dan jaar 1 instromen, of voldoe niet aan de eisen voor jaar 1, en leg een online
instroomtoets af (zie hiervoor artikelen 4.2 en 4.3 van de Algemene voorwaarden).
Ik heb een voorkeur voor de volgende datum:
zaterdag 6 maart van 10.00-13.30 uur

zaterdag 3 juli van 10.00-13.30 uur

zaterdag 17 april van 10.00-13.30 uur

zaterdag 21 augustus van 10.00-13.30 uur

zaterdag 29 mei van 10.00-13.30 uur
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Betaling
Ik betaal:
ineens

in termijnen (betalingsschema zie website).

4 Je schrijft je in voor de volledige bacheloropleiding. Deze inschrijving wordt definitief gemaakt nadat
je documenten zijn beoordeeld en je een bevestiging van ons hebt ontvangen.
4 Je kunt je inschrijving vóór de start van de opleiding (1 september) kosteloos annuleren. Zonder
annulering van de inschrijving per aangetekende brief of zonder wijziging van de inschrijving per email (uiterlijk 31 augustus) wordt je inschrijving automatisch als volledig student gecontinueerd.
4 Het collegegeld wordt gefactureerd nadat je inschrijving definitief is. De collegegelden vind je op
onze website. De kosten van de Instroomtoets (indien van toepassing) betaal je vóór de toets. Deze
kosten worden niet gerestitueerd.

Ik geef toestemming voor het verwerken van bovenstaande gegevens en verklaar me
akkoord met de Algemene Voorwaarden

Plaats:

Datum:

Handtekening:

DEEL 2: ACHTERGRONDINFORMATIE
Noem in chronologische volgorde je vervolgopleidingen na het basisonderwijs, met jaartallen van behaalde
diploma's, en sluit daarvan kopieën bij.

Heb je buiten je opleiding nog andere kennis en ervaring opgedaan met de taal van je keuze of met het
beroep van tolk-vertaler?

Wat is je huidige beroep of werkkring?
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Wat is de voornaamste reden om de gekozen opleiding te volgen?

Was je aanwezig bij een van de open dagen?
Nee

Ja, op: ..........................................

Hoe ben je met ITV in contact gekomen? Meerdere keuzes mogelijk.
Vrienden/familie/student ITV/oud-student ITV
Via de nieuwsbrief
Website gevonden via Google
Anders, te weten: .................................................................
Ruimte voor opmerkingen:
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