
A A N V R A A G F O R M U L I E R  
DOCENTENBEURS MODEL 3 

 
 

Verzoek / Peticion 
            Aanvrager is een bevoegd docent en verzoekt een verdieping en/of uitbreiding van zijn/haar bevoegdheid. 
           Peticionario ta un docente cualifica y ta pidi un profundisacion y/of un ampliacion di su cualificacion. 
          Aanvrager is een onbevoegd docent en wenst deze bevoegdheid te behalen. 
           Peticionario ta un docente no cualifica y ta desea obtene e cualificacion di docente. 

 
Persoonlijke Gegevens / Informacion Personal 
  Achternaam (meisjesnaam) 
Fam (nomber di soltero) 

 

Voornamen 
Nombernan 

 

Geboortedatum  
Fecha di nacemento 

   

Geslacht 
Sexo    

Nationaliteit 
Nacionalidad    

Persoonsnummer  
   

 
Contactgegevens / Informacion di contacto 
  Adres: Straat 
Adres: Caya 

 

Stad 
Ciudad  Land 

Pais 
 

Telefoon (thuis) 
Telefon (cas) 

 Mobiel 
Celular 

 

E-mail  

    Banknaam 
Nomber di Banco 

 Bankrekeningnummer 
Number di cuenta bancario  

 
Werkgegevens / Informacion di Trabou 
    Aanvrager is werkzaam bij: 
Peticionario ta traha na: 

   

Functie 
Funcion 

   

 
Extra Informatie / Informacion adicional 
    Komt u in aanmerking voor een studiefinanciering (Arubalening, DUO, anders)? 
Bo ta bin na remarca pa un prestamo di estudio (Arubalening, DUO, otro)?  

Nee? Waarom niet? 
No? Pakico no? 

 
 
 
 
 

  

 
Opleidingsinformatie / Informacion di estudio 
    Opleidingsnaam: 
Nomber di estudio 

 Niveau? 
Nivel? 

 

Onderwijsinstelling: 
Instituto de enseñansa: 

   

Duur van programma? 
Duracion di programa? 

   

Prijs per jaar? 
Prijs pa aña?    



Motivatie / Motivacion 
    Motiveer in eigen woorden waarom u vindt dat u in aanmerking komt voor een docentenbeurs en hoe Aruba daarbij wordt 
gediend. Motiva den bo propio palabranan pakico bo ta pensa cu bo ta bin na remarca di un “docentenbeurs” y con Aruba lo beneficia. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaratie & Voorwaarden / Declaracion y Condicionnan 
    Ik verklaar dat alle informatie die ik op dit aanvraagformulier heb verstrekt waar, juist en volledig is en dat alle schriftelijke antwoorden mijn eigen werk zijn. 
Ik begrijp dat het achterhouden van informatie of het geven van onjuiste informatie mijn aanvraag ongeldig maakt en ervoor zorgt dat ik van de beurs 
gediskwalificeerd word. Ik erken dat Directie Onderwijs Aruba zich het recht voorbehoudt om elke beslissing met betrekking tot toekenning van de beurs op 
basis van onjuiste of onvolledige informatie te wijzigen of terug te draaien. Ik verklaar de voorwaarden van deze aanvraag te hebben gelezen en begrepen en 
begrijp dat deze aanvraag niet kwalificeert als goedgekeurd voor het stimuleringsfonds. 
 
Ik begrijp dat ik in aanmerking kan komen voor het stimuleringsfonds als ik: 
1. niet in aanmerking kom voor een studiefinanciering;  
2. medewerking verleen aan het jaarlijks terugkerend onderzoek om te beoordelen of het recht op een docentenbeurs behouden blijft;     
3. jaarlijks mijn studievoortgang (cijferlijst) aan de Directeur Directie Onderwijs overleg. 
    Mi ta declara cu tur informacion cu mi a duna den e formulario di peticion aki ta berdad, corecto y completo y cu tur e contestanan por escrito ta di mi persona. 
Mi ta compronde cu si mi retene informacion of duna informacion incorectamente, esaki ta haci mi peticion invalido y ta haci cu ta descualifica mi pa haci uzo 
di e beurs. Mi ta reconoce cu Departamento di Enseñansa ta mantene e derecho pa cambia of anula cualkier decision relaciona cu otorgamento di e beurs a 
base di informacion incorecto of incompleto. 
Mi ta declara cu mi a lesa y compronde e condicionnan di e peticion aki y mi ta compronde cu e peticion aki no ta nifica un aprobacion pa e “stimuleringsfonds”. 
 
Mi ta compronde cu mi por bin na remarca di e “stimuleringsfonds” si mi: 
1. no ta bin na remarca pa un financiamento di estudio; 
2. coopera cu e investigacion anual pa evalua si ta mantene e derecho riba e “docentenbeurs”; 
3. entrega anualmente e progreso di mi estudio (lista di punto) na Director di Departamento di Enseñansa. 
 
          Akkoord / Di acuerdo 
 
Datum: 
Fecha: 

 Handtekening: 
Firma: 
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