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Aanvraagformulier Financiële toewijzing arrangement Plusvoorziening 

Toelichting op het invullen van het aanmeldingsformulier: 
Het aanmeldingsformulier bestaat uit: 
Deel A Gegevens school en leerling 
Deel B Opbrengsten 
Deel C Overige informatie 
Deel D Ondertekening 
Deel E Zakelijke gegevens 
Deel F Checklist 

Het formulier moet volledig worden ingevuld bij aanmelding bij de toetsingscommissie VSV 2.0. In de checklist staat aangegeven welke (aanvullende) 
informatie verplicht door de aanmeldende school dient te worden aangeleverd. Mocht hiervoor toestemming nodig zijn van ouders/verzorgers dan is het 
aan de school om deze toestemming te verkrijgen. 
Het formulier dient voorzien van een handtekening van de directeur van de school (op deel D) digitaal te worden ingezonden naar: 

Voor aanvragen vanuit het Voortgezet onderwijs: info@swvzofriesland.nl 
Voor aanvragen vanuit Friesland College: k.lourens-oterdoom@fcroc.nl 
Voor aanvragen vanuit Friese Poort: jsipsma@rocfriesepoort.nl  
Voor aanvragen vanuit Nordwin College: k.dejong@nordwincollege.nl  

De beoordeling van de aanvraag geschiedt door de Toetsingscommissie. De uitkomst van de beoordeling wordt schriftelijk medegedeeld op het mailadres 
dat  in deel A is ingevuld.    
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Deel A: Gegevens school en leerling 

 

Naam van de school (locatie) 

 
           

Adres van de school (locatie) 
 

      

Mailadres voor de financiële afhandeling van 

deze aanvraag 

 

      

Telefoonnummer van de school (locatie) 

 
      

Naam leerling 

 
      

Geboortedatum 

 
      

Niveau (en richting) 

 
      

 
 
 
 

Deel B: Opbrengsten 

Welke inzet is gepleegd.  Beschrijf hier kort het traject + de doelen 

:       

 

Wat is de opbrengst van de inzet Beschrijf hier kort de opbrengst van het traject 

:       
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Deel C : Overige informatie 

Factuur Instantie:      

Totaalbedrag: €      

Factuurnummer:      

Factuurdatum:      

Beschikking  Nummer:      

Afgegeven op datum:       

Leerling volgt na het traject weer het volledige programma op school  ja, vanaf welke datum:      

 nee, de reden is:      

 

Deel D: Ondertekening 

Naam:       

Functie:       

Datum:       

Handtekening:       
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Deel E: Zakelijke gegevens 

IBAN Nummer       

Bankrekening is t.n.v.       

 

Deel F: Checklist  

Beschikking   Verplichte toevoeging aan deze aanvraag 

Factuur  Verplichte toevoeging aan deze aanvraag 
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