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Inschrijfformulier voor bijvak- of contractantstudenten 

JOUW GEGEVENS 

Voornamen:  

Achternaam (meisjesnaam):  

Roepnaam:  

Straat en huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

Geslacht:  

Geboortedatum:  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Emailadres:  

Telefoonnummer:  

Burgerservicenummer:  

 

Om je inschrijving te verwerken hebben wij naast bovenstaande gegevens een kopie van je 

identiteitsbewijs nodig en een pasfoto.  

☐ Ik voeg een kopie van mijn identiteitsbewijs toe 

☐ Ik voeg een pasfoto toe 

HUIDIGE OPLEIDING 
Aan welke hogeschool of universiteit sta je momenteel ingeschreven? 

Hogeschool / Universiteit:  

Opleiding  
 

☐ Ik volg momenteel geen opleiding en wordt contractant, ik betaal per af te nemen EC  

 

BEWIJS VAN INSCHRIJVING 
Om je inschrijving als bijvak te voltooien, dien je een Bewijs Betaald Collegeld (BBC) van je eigen 

instelling naar ons op te sturen. Let erop dat het een BBC moet zijn van hetzelfde collegejaar als 

waarin je vakken aan de Theologische Universiteit wilt volgen. Zonder BBC kan je niet ingeschreven 

worden! 

☐ Ik voeg mijn BBC toe  

☐ Ik stuur mijn BBC na 

☐ Ik wordt contractant en betaal per EC, ik ontvang een machtigingsformulier en zend deze retour. 

Zonder geretourneerd machtigingsformulier kan je niet ingeschreven worden.  
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MODULES 
Alle bachelormodules zonder ingangseis (of wanneer aan de ingangseis is voldaan) staan open voor 

alle bijvakstudenten en contractantstudent met een VWO-diploma of een HBO-propedeuse. Alle 

mastermodules zonder ingangseis (of wanneer aan de ingangseis is voldaan) staan open voor bijvak- 

en contractantstudent met een WO-bachelor Theologie. Ingangseisen van de module staan vermeld 

in de studiegids. De toelatingscommissie controleert of je aan de eisen voldoet.  

 

Ik wil vakken volgen uit de: 

☐ Bachelor Theologie 

☐ Master Theologie (Algemeen/ Predikant) – ik voeg mijn diploma Bachelor Theologie toe. 

☐ Ik ben een contractant en voeg mijn relevante diploma’s toe.  

Ik schrijf me in voor de volgende modules/ minor: 

Modulenaam of naam minor Code Periode EC 

    

    

    

    

    

    

    

 

Stuur je ingevulde formulier met de bijlagen naar toelatingscommissie@tukampen.nl . Alleen 

compleet aangeleverde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.  

Houdt er rekening mee dat je inschrijving minimaal 4 weken voor de start van een periode (zie onze 

website voor de startdata) binnen moet zijn. 

 

mailto:toelatingscommissie@tukampen.nl

