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Beroepscollege Parkstad Limburg
Locatie Brandenberg  
Graafstraat 10
6371 XS Landgraaf

045-531 19 62
receptie-brandenberg@bcpl.nl 
www.brandenberg.bcpl.nl

Aanmeldformulier SVO|PL 2023 - 2024

Wij zijn zuinig op de gegevens van u en uw kind

We kunnen alleen goed onderwijs bieden als we uw kind goed kennen. Hiervoor verzamelen we noodzakelijke 
(persoons)gegevens. We doen dit natuurlijk volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In dit 
formulier vragen we alleen de benodigde informatie om uw kind op een goede manier aan te kunnen melden op onze 
school en een intake te kunnen plannen. Tijdens deze intake worden aanvullende gegevens gevraagd en kunt u ons 
meer over uw kind vertellen zodat wij uw kind het beste onderwijs kunnen bieden.

Onderwijstype

Leerling wordt aangemeld voor Brandenberg

Voorkeur onderwijstype (Vereist)

 Vmbo – basis/kader
 Vmbo – basis
 Vmbo – kader
 Vmbo – kader/TL
 Vmbo – TL

Doel vastlegging gegevens
Het verzamelen van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om de leerling in het juiste onderwijstype te plaatsen.

Noodzaak
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (zie artikel 2 en verder van het Inrich-
tingsbesluit WVO) en bovendien van gerechtvaardigd belang, zodat aan de leerling passend onderwijs, de benodigde aandacht 
en begeleiding geboden kan worden. Er hoeft in dit geval geen toestemming gevraagd te worden.

Bewaartermijn en opslag
Deze gegevens worden bewaard conform actuele wet- en regelgeving.
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Gegevens aan te melden leerling
 
Officiële achternaam (Vereist) 
 
Roepnaam (Vereist) 
 
Voornamen voluit (Vereist) 

Burgerservicenummer leerling: (Vereist)

Geslacht (Vereist)
 Man    Vrouw    Non-Binair

Geboortedatum: (Vereist)  

Geboorteplaats:(Vereist)

Geboorteland(Vereist)

Nationaliteit: (Vereist)  

Datum in Nederland: (Indien van toepassing)

Datum start van onderwijs in Nederland: (Indien van toepassing)

Contactgegevens
 
Woonachtig (Vereist) 
 
Adres (Vereist)

Doel vastlegging gegevens
Deze gegevens worden verzameld om een leerlingdossier op te stellen zodat school passend onderwijs kan aanbieden en kan 
rapporteren over de vorderingen van de leerling. Dit dossier bestaat uit twee componenten: de leerling-administratie en een 
inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten.

Noodzaak
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (zie artikel 23b WVO) en bovendien 
van gerechtvaardigd belang. Door schriftelijke verslaglegging in het leerlingdossier is het voor zowel de school als voor ouders 
controleerbaar dat de informatie- en zorgplicht is nageleefd. Er hoeft in dit geval geen toestemming gevraagd te worden.

Bewaartermijn en opslag
Deze gegevens worden bewaard conform actuele wet- en regelgeving.
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Basisschool
 
Naam basisschool (Vereist) 
 
Naam leerkracht groep 8 

Plaats (Vereist)

Land (Vereist)

Ondersteuning (Vereist)
Verwacht u dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft (bijvoorbeeld voor dyslexie, een fysieke beperking en 
dergelijken)? Indien ja, zal de contactpersoon tijdens de overdracht hier nader op ingaan.

 Ja   Nee

Doel vastlegging gegevens
Deze gegevens worden verzameld om een leerlingdossier op te stellen zodat school passend onderwijs kan aanbieden en kan 
rapporteren over de vorderingen van de leerling. Dit dossier bestaat uit twee componenten: de leerling-administratie en een 
inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten.

Noodzaak
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (zie artikel 23b WVO) en bovendien 
van gerechtvaardigd belang. Door schriftelijke verslaglegging in het leerlingdossier is het voor zowel de school als voor ouders 
controleerbaar dat de informatie- en zorgplicht is nageleefd. Er hoeft in dit geval geen toestemming gevraagd te worden.

Bewaartermijn en opslag
Deze gegevens worden bewaard conform actuele wet- en regelgeving.
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Gegevens ouders

Daar waar staat ‘ouders’ wordt bedoeld de met het gezag over de leerling belaste ouders, voogden of verzorgers 
conform artikel 1.1 Wvo 2020. Indien slechts één ouder/verzorger wettelijk vertegenwoordiger is, wordt tijdens de 
overdracht een juridisch bewijsstuk gevraagd.

Ouder 1

Achternaam (Vereist)      Voorletters (Vereist) 
 
Woonachtig (Vereist)
 
Adres (Vereist) 
 
Telefoon Privé (Vereist)      Telefoon Werk

E-mailadres (Vereist) 
 
Nationaliteit (Vereist) 
 
Relatie tot leerling (Vereist)      Ouderlijk gezag (Vereist)    Ja    Nee

Extra ouder toevoegen (Vereist) 
 Nee    Ja 

Doel vastlegging gegevens
Deze gegevens dienen vastgelegd te worden zodat de achtergrond van de leerling en de gezinssamenstelling duidelijk is. Deze 
gegevens zijn ook van belang voor correcte informatievoorziening en bij een noodgeval.

Noodzaak
Het is van gerechtvaardigd belang om deze gegevens vast te leggen, zodat de school weet wie de ouders/verzorgers zijn van de 
leerling. Er hoeft in dit geval geen toestemming gevraagd te worden.

Bewaartermijn en opslag
Deze gegevens worden bewaard conform actuele wet- en regelgeving.
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Ouder 2 (Indien van toepassing)

Achternaam              Voorletters
 
Woonachtig
 
Adres
 
Telefoon Privé        Telefoon Werk

E-mailadres
 
Nationaliteit
 
Relatie tot leerling       Ouderlijk gezag   Ja   Nee

Doel vastlegging gegevens
Deze gegevens dienen vastgelegd te worden zodat de achtergrond van de leerling en de gezinssamenstelling duidelijk is. Deze 
gegevens zijn ook van belang voor correcte informatievoorziening en bij een noodgeval.

Noodzaak
Het is van gerechtvaardigd belang om deze gegevens vast te leggen, zodat de school weet wie de ouders/verzorgers zijn van de 
leerling. Er hoeft in dit geval geen toestemming gevraagd te worden.

Bewaartermijn en opslag
Deze gegevens worden bewaard conform actuele wet- en regelgeving.
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Verklaring ouder(s) 
 
Overige opmerkingen

Ik verklaar / wij verklaren dat (Vereist)

                                                                                                                           wordt aangemeld voor Brandenberg; 

 De vragen correct en naar waarheid zijn beantwoord; 
 
  We ons conformeren aan de visie van de school van aanmelding en de bijbehorende waarden en normen zoals 

beschreven op de website en in de schoolgids.

Handtekening (Vereist)


