
S.v.p. volledig invullen

gegevens deelnemer
geslacht O man O vrouw 

achternaam  voorvoegsel(s) (voluit) 

voorna(a)m(en) (voluit) 

roepnaam 

geboortedatum  

geboorteplaats  geboorteland 

Nederlandse nationaliteit     O ja      O nee, maar in Nederland sinds 

ADRESGEGEVENS DEELNEMER
straat en huisnummer  

postcode  woonplaats 

telefoon  mobiel 

e-mail 

GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S) (indien deelnemer minderjarig is)

Geslacht O man   O vrouw 

Achternaam  Voorvoegsel(s) 

Voorletters  Geboortedatum 

Straat en huisnummer  

Postcode  Woonplaats 

Telefoon  E-mail 

aanmeldings-

formulier MBO
SCHOOLJAAR 

2018/2019  

NIET INVULLEN (T.B.V. ADMINISTRATIE)
naam leerling:  klas:  
datum ontvangst:  verzending inlichtingen: 
administratienummer: 

Leuk dat je gekozen hebt voor een MBO-opleiding bij CITAVERE College!
Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur alle 4 pagina’s naar ons toe. 

Wij laten snel iets weten.



VOOROPLEIDING
huidige opleiding O VMBO:     BB    KB    GL    TL  (omcirkelen)  leerjaar  

 O HAVO

 O MBO niveau  leerjaar     

 O anders, namelijk:  

verwachte diplomadatum 

naam van de huidige school 

OVERIGE VOOROPLEIDING(EN)
diploma  behaald op (datum) 

overgangsbewijs  ontvangen op (datum) 

naam school 

EERDERE AANMELDING bij CITAVERDE COLLEGE?
O nee      

O ja, op locatie  

 schooljaar 

Dit onderdeel alleen invullen bij aanmelding voor een BBL-opleiding!

GEGEVENS BPV-BEDRIJF

naam leerbedrijf 

naam werkgever        

contactpersoon werkgever  

plaats      

Voor welke opleiding 
wil jij je inschrijven?
Op de volgende pagina tref je een overzicht aan van 
al onze opleidingen. De groene en blauwe bolletjes 
laten zien waar je een bepaalde opleiding kunt volgen. 

1.  Zoek de opleiding van je keuze, kies de locatie die  
je voorkeur heeft en kies je leerweg: 

• BOL = Beroepsopleidende leerweg: 
 Dat houdt in dat je een fulltime opleiding volgt 

en daarnaast Beroeps Praktijk Vorming (BPV).

• BBL = Beroepsbegeleidende leerweg: 
 Hierbij ben je één of twee dagen per week op 

school. Daarnaast heb je een betaalde baan in  
de betreffende sector, die je zelf moet zoeken.

2. Kleur het groene of blauwe bolletje in dat vakje 
helemaal in. Als er in een vak géén bolletje staat, 
betekent het dat de opleiding op die locatie of in 
die leerweg niet gegeven wordt. Je kunt maar één 
keuze aangeven.

3. Vul het formulier volledig in en stuur het vóór  
1 april 2018 naar ons toe. Het adres staat op de 
laatste pagina. We raden je aan om ervoor 

 te zorgen dat je aanmelding voor het schooljaar 
 2018 - 2019 vóór 1 april 2018 binnen is bij ons. 

EXTRA INFORMATIE
• De opleidingslocatie en het niveau kan, in tegen-

stelling tot opgave op het formulier, wijzigen indien 
niet aan een minimum aantal leerlingen op die 
locatie wordt voldaan. 

• De BBL-variant kan, afhankelijk van het aantal 
 leerlingen, voor elke opleiding aangeboden worden. 

• Voor meer informatie over onze intake procedure, 
kijk op: citaverde.nl/aanmelden

Bij dit inschrijfformulier is ook een studiegids 
uitgegeven: ‘MBO-OPLEIDINGEN STUDIEGIDS 2018-
2019’. In deze gids wordt informatie gegeven over al 
onze opleidingen. Deze studiegids is op te vragen via: 
www.citaverde.nl. 

BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Alle genoemde opleidingen kunnen ook als ‘in 
company’-opleiding worden aangeboden aan 
organisaties. Voor het volledige aanbod opleidingen
en trainingen kunt u terecht op onze website. 
Voor meer informatie, neem contact met ons op. 

T  0475 389 190 
E  bedrijfsopleidingen@citaverde.nl



HORST HEERLEN MAASTRICHT ROERMOND

CLUSTERS CREBO NIV. BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL BBL

natuur

Medewerker hovenier 25452 2 O O O O O O O
Medewerker groen en cultuurtechniek 25451 2 O O O
Medewerker natuur, water en recreatie 
uitstroomrichting recreatie

25453 2 O

Vakbekwaam hovenier 25455 3 O O O O O
Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek 25456 3 O
Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie 
uitstroomrichting recreatie

25457 3 O O

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie 
uitstroomrichting natuur en water

25457 3  

Opzichter / uitvoerder groene ruimte
uitstroomrichting recreatie

25454 4 O O

Opzichter / uitvoerder groene ruimte
uitstroomrichting natuur en water

25454 4  

Opzichter / uitvoerder groene ruimte
hoveniersopleiding

25454 4 O O O O O

Milieu-inspecteur (4 jaar) 25458 4

AGRO

Medewerker teelt 25431 2 O O O
Medewerker agrarisch loonwerk 25555 2 O O
Medewerker veehouderij 25432 2 O O O
Vakbekwaam medewerker teelt 25536 3 O O O
Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk 25557 3 O O
Vakbekwaam medewerker veehouderij 25537 3 O O O
Vakexpert teelt en groene technologie 25534 4 O O O
Vakexpert veehouderij 25535 4 O O O
Vakexpert agrarisch loonwerk 25556 4 O
dier

Medewerker dierverzorging 25448 2 O O O
Vakbekwaam medewerker dierverzorging 25541 3 O O
Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij 25470 3 O O
Bedrijfsleider dierverzorging 25539 4 O O
Dierenartsassistent Paraveterinair (4 jaar) 25540 4 O O
Instructeur paardensport en -houderij (4 jaar) 25469 4 O O
Bedrijfsleider paardensport en -houderij 25468 4 O O

BEDRIJFS-
OPLEIDINGEN

OPLEIDINGSCATALOGUS 
SCHOOLJAAR 2018 / 2019 

  Green Life Sciences in Roermond is samengesteld uit diverse opleidingen en kent een
  algemeen eerste jaar. Kies de opleiding waar op dit moment de grootste voorkeur naar uit gaat. 



HORST HEERLEN MAASTRICHT ROERMOND

CLUSTERS CREBO NIV. BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL BBL

design

Medewerker bloem, groen en styling 25443 2 O
Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling 25444 3 O O
Bedrijfsleider / ondernemer bloem, groen en styling 25442 4 O O
Vakexpert bloem, groen en styling 25445 4 O O
Retail

Verkoper 25503 2 O O
Verkoopspecialist groene detailhandel 25501 3 O
Food

Medewerker voeding en technologie 25460 2 O
Vakbekwaam medewerker voeding en technologie 25461 3  O
Vakexpert voeding en technologie 25463 4  
Vakexpert voeding en voorlichting 25464 4 O
entree

Assistent plant en (groene) leefomgeving 25258 1 O O O O O O O O O
Assistent logistiek 25259 1 O O O
Assistent verkoop / retail 25261 1 O O O O O O O O O
Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 25260 1 O O O
kop-opleiding

Leidinggevende team / afdeling / project  (1 jaar) 25258 4 O
Vakman / ondernemer (1 jaar) 25259 4 O

BEDRIJFS-
OPLEIDINGEN

  Green Life Sciences in Roermond is samengesteld uit diverse opleidingen en kent een
  algemeen eerste jaar. Kies de opleiding waar op dit moment de grootste voorkeur naar uit gaat. 

ONDERTEKENING
Bij dit aanmeldingsformulier graag een kopie van jouw paspoort of ID-kaart (voor- en achterzijde) 
toevoegen* en van je diploma en cijferlijst meesturen, als jij je diploma reeds behaald hebt.

Ik verklaar dat CITAVERDE College inlichtingen mag inwinnen bij mijn huidige school.

datum**   

handtekening deelnemer**           handtekening ouder of verzorger**
(student)               (indien student jonger is dan 18 jaar)

 

Stuur het aanmeldingformulier vóór 1 april 2018 naar: 

CITAVERDE College
Louis Eijssenweg 5, 6049 CD Herten 
Postbus 569, 6040 AN Roermond

* Deze is nodig zodat wij de juiste gegevens kunnen registreren. In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens wordt de kopie van het ID-bewijs   
  vernietigd zodra de gegevenscontrole geslaagd is. ** Een aanmeldingsformulier zonder datum en handtekening wordt niet in behandeling genomen.

Meer info:  
I www.citaverde.nl 
E  studentenadmin@citaverde.nl


