Aanvraagformulier lesgeldkorting
Student

: ……………….………………………….

Leerjaar

: ……………….………………………….

Studievariant

: ……………….………………………….

Cursusjaar

: 2018-2019

verzoekt om korting op het CGO-lesgeld om de volgende reden (u kunt voor maximaal één kortingsregeling in aanmerking komen):

0

ik ben GL-student en ben al sinds 2017-2018 of eerder ingeschreven, en heb al een
recente eerste of tweedegraads opleiding of een Pedagogisch Didactisch
Getuigschrift (PDG) en krijg volledige vrijstelling voor het pedagogisch-didactisch deel
van het programma (€ 500 korting) -> voeg een kopie van het betreffende diploma
en het vrijstellingsbewijs van de examencommissie bij

0

ik ben GL-student en ben al sinds 2017-2018 of eerder ingeschreven, en sta, naast
de CGO, ingeschreven bij Driestar educatief voor één van de bekostigde
lerarenopleidingen voor docent VO (€ 500 korting) -> voeg een
inschrijvingsbewijs bij

0

ik ben GL-student en ben al sinds 2017-2018 of eerder ingeschreven, en had bij
inschrijving een pabo-diploma (€ 250 korting op de GL-variant) -> voeg een kopie
van het diploma bij

0

ik ben GL-student en had mij in 2017-2018 of eerder ingeschreven, en volg een paboopleiding (€ 250 korting op de GL-variant) -> voeg een inschrijvingsbewijs bij

0

ik ben GL-student en had mij in 2017-2018 of eerder voor de GL-opleiding
ingeschreven, en had toen al een voltooide BHT-opleiding (voorheen: AV-opleiding)(€
250 korting) -> voeg een kopie van het BHT-getuigschrift (voorheen: AVgetuigschrift) bij

0

ik ben PW-student en had bij inschrijving voor de PW-opleiding al een voltooide BHTopleiding (voorheen: AV-opleiding)(€ 250 korting) -> voeg een kopie van het BHTgetuigschrift (voorheen: AV-getuigschrift) bij

0

ik ben BHT-student en studeer, naast de CGO, aan een bekostigd HBO- of WOinstituut (€ 250 korting) -> voeg een kopie van uw studentenkaart bij

Handtekening student

: ……………….………………………….

Datum

: ……………….………………………….
Stuur dit volledig ingevulde formulier met de bijlage(n) uiterlijk 1 oktober 2018 naar het secretariaat van de HBO-opleiding:
secretariaathbo@cgo.nu (of Burgemeester Voslaan 20, 4033 DA Lienden)

