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SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van artikel 6.9 van de Wet op Hoger onderwijs en 
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) aangewezen als rechtspersoon voor hoger onderwijs en staat ingeschreven in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs 

(CROHO) onder 30KA. 
               Versie 1.4|2022 

 

Inschrijfformulier 
 

Persoonsgegevens 

Achternaam : Voorletter(s) :  

Meisjesnaam :  geslacht : 
(verplicht indien van toepassing) 

Geboortedatum : Geboorteplaats : 

Straat : huisnummer : 

Postcode  : plaats : 

Telefoon  : E-mail : 
  (dit email adres is uw gebruikersnaam op de elektronische leeromgeving)  

Werkgegevens 
 

Bedrijfsnaam : 

Factuur adres  
Straat / Postbusnummer : Huisnummer : 

Postcode  : plaats : 

Telefoon : 

Referentie voor factuur : 

   (de referentie betreft codes van bijvoorbeeld kostenplaatsen die op de factuur vermeld moeten worden)  

 
Vereiste aanvullende gegevens (indien nog niet aanwezig) 

- Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID, geen rijbewijs) 
- CV  
- Kopie diploma en cijferlijst hoogst genoten opleiding (minimaal MBO-4 of HAVO) 
- Kopie getuigschriften van Eerder Verworden Competenties (EVC’s) 
- Pasfoto 
 
Ik meld mij aan voor de opleiding :  

 
Aanvangsdatum van de opleiding :   
 
Naam praktijkbegeleider           :          
 
 

 

 

 
 

Namens bovengenoemd bedrijf / instelling verklaart de werkgever hiermee dat de medewerker in staat wordt gesteld om 
de opleiding te volgen en de praktijkcomponent van de opleiding te faciliteren conform het geldende examenreglement. 
 
Met de ondertekening hieronder, ga ik  akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool SDO als 
beschreven in het deelnemersstatuut en  in het bijzonder art. 4.7 als afgedrukt op de hiernavolgende pagina.    

 
Plaats:  

     
De werknemer / student: 
 

Datum: 
 

 
 

 
 
Handtekening : 
 

Naam : 

 

 
Namens de werkgever: 
 

Datum: 
 
 

 
 

 
 
 
Handtekening : 
 

Naam : 

 



          

Verzendinstructie 
Print het ingevulde formulier en voorzie het van handtekeningen. Scan het ingevulde formulier als pdf en stuur 
het naar:      info@sdo-hogeschool.nl 
 
Of stuur het geprinte exemplaar per post naar:  SDO Hogeschool 

Doctor Kuyperkade 28 
3142 GC Maassluis 

 
 
Leveringsvoorwaarden 
Wij volgen de ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN van de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen 
(NRTO). Bij deze voorwaarden behoren de Onderwijs- en examenregeling (OER ), de onderwijsovereenkomst 
en de Onderwijsarbeidsovereenkomst. Deze zijn te vinden op de website van SDO Hogeschool. 
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