Inschrijfformulier

Opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut studiejaar 2022 - 2023
Ondergetekende schrijft zich in voor de 5-jarige opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut aan de
Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde (NAVN). Ik heb kennisgenomen van de
voorwaarden en de kosten die hiermee gemoeid gaan, zoals vermeld op de website navn.nl en in de
Algemene Voorwaarden.
Graag aanvinken:

o

Ik geef hierbij toestemming om mijn gegevens van het vorig studiejaar te gebruiken; deze zijn
niet veranderd.

o

Mijn actuele gegevens zijn:

Voornaam/-namen*

Wettelijke achternaam*:

Roepnaam
Adres*

Postcode en woonplaats*

Geboortedatum*

Geboorteplaats*

Mobiel nummer*:

Telefoonnummer:

Emailadres*:
Gevolgde opleidingen*:

Behaalde diploma's of certificaten*:

Ik schrijf me in

In het 1e/2e/3e/4e/5e jaar (omcirkel het
juiste jaar*)

Persoonlijk bericht:

* Deze velden zijn verplicht
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Kosten en betaling:
De kosten van de opleiding (inclusief inschrijfgeld 1e jaar, interne stagedagen, verblijfskosten
praktijkweekend, MBK-registratie, boeken- en materialenlijst en examengeld 5e jaar) zijn mij bekend.
Voor het 1e jaar is het totaalbedrag € 3250,00*, voor het 2e en 3e jaar € 3270,00*, voor het 4e jaar
€ 3250,00* en voor het 5e jaar € 3625,00*. Doubleurs nemen contact op met de penningmeester.
*Deze bedragen zijn exclusief verplichte boeken en leermiddelen (+/- € 1100,00) en eventuele extra
studiebegeleiding gesprekken van € 80,00 (na overleg). Prijswijzigingen voorbehouden.
Het totaalbedrag dient voor 15 augustus 2022 overgemaakt te zijn op de bankrekening van de NAVN.
Betaling dient gedaan te worden via de link die je ontvangt na opsturen van dit formulier naar
info@navn.nl. Een betaling in termijnen van het collegegeld is op basis van een standaard
betalingsovereenkomst mogelijk: De student dient daarvoor, jaarlijks, een gemotiveerd verzoek in te
dienen bij het bestuur vóór aanvang van het collegejaar. Een formulier is verkrijgbaar via
info@navn.nl en staat ook in de studiegids.
Graag aanvinken:

o
o
o

Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen.

o

Ik heb 14 dagen de tijd om deze overeenkomst kosteloos te ontbinden, daarna gelden de
annuleringsvoorwaarden uit de Algemene Voorwaarden.

Ik heb de ondertekende AVG-verklaring bijgesloten.
Ik word graag lid van de coöperatie à € 15,00. Leden van de coöperatie ontvangen - naast de vele
voordelen - ook € 15,00 korting op hun lesgeld. In totaal kost het lidmaatschap niets extra's.

Datum:

Plaats:

Naam:
Handtekening:
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AVG verklaring studenten
Opleiding Natuurgeneeskundig therapeut

In verband met de wet op privacy wordt aan u als student gevraagd om de volgende goedkeuring te
verlenen voor het bewaren van de volgende persoonsgegevens. Graag aankruisen wat voor u van
toepassing is.

o

Bij deze geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens met als volgende doel:
- Het bewaren van gegevens ten behoeve van diplomering (volgens het
studentenvolgsysteem).
- Het versturen van mails en andere informatie ter ondersteuning van het onderwijs.
- Het vastleggen van afspraken en afschriften in bijzondere gevallen, zoals (deel)vrijstellingen.
- Het verstrekken van inlichting wat betreft nieuwsbrieven.
- Het verstrekken van inlichting wat betreft ledenvergaderingen.
Welke gegevens worden verzameld en mogen mensen inzien?
De volgende gegevens worden door de NAVN vastgelegd:
Wettelijke naam, adres en woonplaats, vooropleiding
Roepnaam, telefoonnummer, email, (deel)toets resultaten
Geboortedatum en geboorteplaats
Rekeningnummer (bij betalingsovereenkomst)
Studentendossier met cijfers, afspraken en afschriften

Inzage door:
Bestuur en secretariaat
Bestuur, secretariaat, docenten en
studenten
Bestuur en secretariaat
Penningmeester
Bestuur, secretariaat en docenten

o

Bij deze verleen ik toestemming voor het gebruik van tekst- of beeldmateriaal voor PR, zoals op
de website.

o

Bij deze verleen ik toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de
studentenlijst.

Datum: ______________________

Handtekening student:

Naam student:
_________________________
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Aanvragen STAP budget studenten
Opleiding MBK Natuurgeneeskundig therapeut NAVN

Het STAP- budget is een samenwerking tussen DUO en UWV. Meer informatie vind je op
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx. Het lijkt allemaal rooskleuriger dan het in
werkelijkheid is. De praktijk wijst uit dat het bemachtigen van een STAP-budget te vergelijken is met
het bemachtigen van een kaartje voor een concert van een beroemde artiest. Helaas vissen dus
nogal wat mensen achter het net.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen NAVN studenten de eerste 4 jaar in aanmerking komen
voor subsidie uit het STAP budget, mits ze aan alle voorwaarden voldoen. Niet alles komt in
aanmerking voor subsidie. Het precieze bedrag voor 2022-2023 is: voor het 1e jaar € 908,- voor het
2e jaar € 681,- voor het 3e jaar € 718,- en voor het 4e jaar € 773,- . Aanmelden en meedoen gaat via
het UWV. Hiervoor moet je zijn ingeschreven bij de NAVN. Dan krijg je jouw STAP-aanmeldingsbewijs
met de juiste codes. Met dit bewijs en jouw DigiD kan je vervolgens op 1 september inloggen in het
portal van het UWV:
Het aanmeldproces op 1 september gaat sneller als de opleiding heeft gezorgd voor een
vooraanmelding. Je hoeft dan na het inloggen met je DigiD enkel het studentnummer in te vullen en
je STAP-aanmeldingsbewijs up te loaden.
Om het aanmeldingsbewijs te kunnen verzorgen moet de NAVN uiterlijk 31 augustus het
inschrijfformulier en (de eerste termijn van) het collegegeld hebben ontvangen.
Het bedrag van het STAP budget wordt als voorschot naar de opleiding over gemaakt. Dit
voorschot wordt pas definitief wanneer de NAVN aan het eind van het schooljaar aan het UWV door
heeft gegeven of deze student de opleiding succesvol heeft afgerond of niet. De betreffende student
kan pas een creditnota krijgen als het voorschot-bedrag definitief is goedgekeurd door het UWV.
In verband met de vereisten voor het STAP budget wordt aan u als student gevraagd om
toestemming te verlenen voor onderstaande punten:

o

Ik wil graag in aanmerking komen voor het STAP budget. Ik ben op de hoogte van de voor- en
nadelen van deze regeling*.

o

Bij deze geef ik toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens die de NAVN nodig
heeft om voor mij het STAP budget mogelijk te maken*.

o

Ik heb uiterlijk 31 augustus het inschrijfformulier 2022-2023 ingeleverd en (de eerste termijn
van) het collegegeld 2022-2023 betaald *

o

Bij deze geeft ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens die de NAVN nodig heeft om
een vooraanmelding te maken, waardoor mijn aanmelding op 1 september sneller verloopt.
* Verplicht voor het STAP-aanmeldingsbewijs.
Datum: ______________________

Handtekening student:

Naam student:
_________________________________

_________________________

Leslocatie NAVN
Watletjenu
Boschstraat 18
5301AD Zaltbommel
www.watletjenu.nl

Bereikbaarheid NAVN
www.navn.nl
E-mail: info@navn.nl
Telefoon: 06-44350296
4

Postadres
Oranjeboomplein 7
4812AJ Breda
KVK-nummer: 74808907

