
A A N V R A A G F O R M U L I E R  
KANSBEURS MODEL 1 

 
 

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

 

Voornamen 
Nombernan 

 

Geboortedatum  
Fecha di nacemento 

 Geboorteplaats 
Luga di nacemento 

 

Persoonsnummer  Geslacht 
Sexo  

Nationaliteit 
Nacionalidad 

 Burgerlijke staat 
Estado civil 

 

 
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  

 
Studiegegevens / Informacion di Estudio 
    Aanvrager is student aan: 
Peticionario ta studiante na: 

   

Naam van de opleiding 
Nomber di estudio 

   

Bachelor/Master?  
   

Studiejaar 
Aña escolar    

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

Nee? Waarom niet? 
No? Dicon no? 

 
 
 
 
 

    Woon situatie? 
Situacion di domicilio? 

  

Kinderen? 
Yui? 

   

Indien ‘wel kinderen’, aantal kinderen en leeftijd aangeven 
Si ‘tin yui’, indica cantidad y edad  

    Werk? 
Trabou? 

   

Ja, naam van de werkgever: 
Si, nomber di dunado di trabou: 

  

Functie 
Funcion 

  

  



Motivatie / Motivacion 
    Motiveer in eigen woorden wat u met een kansbeurs hoopt te bereiken en waarom deze een meerwaarde levert aan uw 
toekomst en die van de Arubaanse gemeenschap. Motiva den bo propio palabranan kico bo ta spera di logra cu un kansbeurs y ki 
balor adicional esaki tin pa bo futuro y pa e comunidad Arubano.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 genoeg inkomen of eigen vermogen heb om mijn studiekosten te voorzien;  
2. indien mijn financiële omstandigheden veranderen, deze onmiddellijk aan de Directeur Directie Onderwijs meld;  
3. medewerking verleen aan het jaarlijks terugkerend onderzoek om te beoordelen of het recht op een kansbeurs behouden blijft;     
4. 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 “kansbeurs”. Mi ta reconoce cu Departamento di Enseñansa ta mantene e derecho pa cambia of anula cualkier decision relaciona cu otorgamento di e 
“kansbeurs” 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 tin suficiente entrada of propio capacidad pa cubri e gastonan di mi estudio; 
2. den caso cu mi circunstancianan financiero cambia, mi ta notifica esaki inmediatamente na Director di Departamento di Enseñansa; 
3. coopera cu e investigacion anual pa dicidi si ta mantene e derecho riba e “kansbeurs”; 
4. 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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