
ROC van Amsterdam 

Bevestiging volledige aanmelding

Retouradres:  Postbus 2584, 1000 CN Amsterdam

201312_0042

Datum
12 september 2013

Afdeling
Beroepseducatie

Telefoon E-mail
j.smit@rocva.nl

Geachte David de Jong,

Hartelijk dank voor uw aanmelding bij het ROC Flevoland sector Beroepseducatie. Wij hebben alle 
gegevens die nodig zijn voor een goede verwerking van uw aanmelding, in goede orde ontvangen.

Bij deze brief ontvangt u een stamkaart. Hierop staan alle gegevens van u die wij in onze administratie 
hebben ingevoerd. Het kan zijn dat hier nog fouten in staan of dat gegevens ontbreken. Wij verzoeken u 
deze kaart zorgvuldig door te nemen en eventuele correcties door te geven via het bovenstaande 
telefoonnummer.

Wanneer wij binnen 5 werkdagen niets van u horen, gaan wij er van uit dat de gegevens correct door 
ons zijn ingevoerd. Enige weken voor de startdatum van Publieke veiligheid sturen wij u een plaatsings-
brief. Hierin staat aangegeven wat de vervolgstappen zijn om tot een definitieve plaatsing te komen.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Janine Smit
Medewerker Centrale Deelnemers Administratie

020 579 10 02
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Datum
12 april 2012

Opta consendae odipicientem repedis esequi omnimus volupta nobit quis rectemodi beariti sciende 
porum et etur most, consequam volenis audipit atende verferferero dolo tem sintin expe vellabor amus 
ma con res qui bea qui quiscipsa conseria nos re nisi nonsequiatur restibus, velisqui comnis excersped 
quia solore perume voluptat et maximpo ssimilis volenis eriaestemped quiam explab im elitaqu ossunt.

Ad qui natia solorio et ut harupta sequi corescidelit escium, sincien dignam ilibus excerferibea saeperore 
simus et eumque perum idel eum dolorro etur sunt, quo que et aut repudi sim nonsequi con eum fugia 
consequis con esequunt pe doles dolupici sam as expernam aut que lis sentent aborion parum doluptas 
paribus, quiscium qui occulpa riandunt, omnis accumen dipsam qui dolupti ncienecte endigni enimus 
dolenie ntiurib usanduntem id et eiumet ut quae cus nem idenima gnistibea sam sitis elitat ea cum volut 
vel ipid quiatis et acient adit, id eaquodi sitaspedic te provit volutem fugitium simusam lab in plautatur aut 
aut omnimaio. Et auditae volupta tquodis dolupis mo ventiorum, non corior am qui cum re arum 
conseque verum arum labo. Nequiam dolecest quia autatus, coraecto demquunt et volo consequidis 
explam, quaessit ex ea volorib usandit erfero excepero bea sum vereptatia ad eostet lamus dipiet reris 
dipsum acest oditend itamusda prae experun tiorissum exercium eos inia et facernate es rescien estioru 
mquat.

Pis eum am hillige ndesto quam erum core pro beat quaspedit officia dit quatus et volutasi ute lab ipsam 
facearum inciuntur asperro cuscipsam quatur re corem dolorem explique am, ut a voluptatiam quuntion 
rem is earitint.Ota cus, consend ioraturem earum illent fugia solor as alibus.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Janine Smit
Medewerker Centrale Deelnemers Administratie

MBO College Zuidoost
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