
 

Inschrijfformulier   

Post HBO met VISIE voor CASS SAMENHANG IMPLEMENTEREN 

Startdatum:     

Persoonlijk:  

Achternaam 

(geboorte) 

 

Tussenvoegsel  

Achternaam 

(getrouwd) 

 

Tussenvoegsel  

Voorletters  

Roepnaam  

Geslacht  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Dieet/allergie  

 

Contactgegevens:  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Telefoon  

E-mail  

 

Factuurgegevens:  

Ik betaal zelf middels   □ factuur het hele bedrag in  één keer )1 

 □ machtiging het hele bedrag in 10 gelijke 

termijnen )2 

  

http://www.geefmede5.nl/nl/cass


  

 

 

Inschrijfformulier – vervolg  - 

Post HBO met VISIE voor CASS SAMENHANG IMPLEMENTEREN  

Mijn werkgever betaalt  □ middels een factuur het gehele bedrag 

Naam instelling/ 

organisatie 

 

Afdeling  

Contactpersoon  

Adres  

Postcode  

Plaats  

 

Voor akkoord:  

Je dient akkoord te 

gaan met  

□ ik ga akkoord met de algemene 

voorwaarden 

 □ ik ben minimaal 12 uur per week 

werkzaam in de zorg of het onderwijs 

 □ ik heb van minimaal 3 cliënten/leerlingen 

schriftelijk toestemming ze te mogen filmen 

 □ ik ben in het bezit van een videocamera 

 □ ik ben in het bezit van en kan omgaan met 

een video bewerkingsprogramma 

 

Ik ben attent gemaakt op deze opleiding: 

 Via de nieuwsbrief van de Geef me de 5  

 Via een collega 

 Via mijn werkgever 

 Via de social media 

 Anders 

namelijk:…………………………………………………………………… 

http://www.geefmede5.nl/nl/cass


  

Inschrijfformulier – vervolg - 

Post HBO met VISIE voor CASS SAMENHANG IMPLEMENTEREN  

 

Om jouw inschrijving te kunnen realiseren hebben wij de volgende 

documenten van je nodig: 

- inschrijving, digitaal via de website 

- praktijkverklaring )3 

- machtigingsformulier, alleen indien van toepassing )3 

- formulier ervaring motivatie )3 

- kopie geldig paspoort of identiteitskaart 

- kopie HBO / WO vooropleiding of EVC traject 

-CV en pasfoto 

Wij verzoeken je alle documenten te verzamelen en in één keer te 

mailen naar: posthbo@geefmede5.nl 

Zijn de bestanden te groot, dan kun je op internet gebruik van het 

programma ‘we transfer’, te vinden via www.wetransfer.com 

Binnen één week na inzending ontvang je van ons een bevestiging van 

je inschrijving. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar: 

posthbo@geefmede5.nl 

 

)1 Je ontvangt de factuur voor het volledige bedrag van de opleiding. 

Betaling dient te worden voldaan volgens de op de factuur vermelde 

termijn. N.B. Vindt de aanmelding plaats binnen 6 weken voor 

aanvang van de opleiding, dan dient de betaling binnen één week na 

ontvangst van de factuur plaats te vinden, doch altijd voor aanvang 

van de opleiding. 

)2 Je machtigt Geef me de 5 academie het bedrag van de opleiding in 10 

gelijke termijnen van je rekening te halen. Je dient een 

machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en mee te sturen 

met je inschrijfformulier. 

)3 Deze formulieren kun je downloaden op onze website www.geefmede5.nl 
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