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Inschrijfformulier Cursus Arabisch / 2022-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ondergetekende gaat akkoord met de privacyverklaring van de IUASR en de verwerking van de 

persoonsgegevens zoals deze in de privacyverklaring worden beschreven. Privacyverklaring-Islamic-
University-of-Applied-Sciences-Rotterdam.pdf (iuasr.nl) 
 

 

Voornaam en achternaam  

Geboortedatum 
 
 
 

 

Geboorteplaats 
 
 
 

 

Straat en huisnummer  

Postcode en Plaats 
 

 

Telefoon   

E-mail  

Hoogst genoten opleiding:  VMBO/ MBO       HAVO/VWO         HBO/WO        
 Anders, nl.………………………………………………………    
 
 
 

Gewenst niveau: 
 Niveautoets 

 Niveau 1 A *    Niveau 1 B **       Niveau2         Niveau 3           
 Niveau 4   Niveau 5    Niveau 6    Niveau 7    Niveau 8 
 

▪ Lever samen met dit formulier  een kopie van uw legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of 

verblijfsvergunning) en  een kopie van uw bankpas in. 
▪ Bij uitschrijving betaalt u het volledige cursusbedrag. 
▪ Uitschrijven: schriftelijk melden bij Studentenzaken. 
▪ Het volledige cursusbedrag wordt vóór cursusaanvang van uw rekening afgeschreven. 
▪ Bij annulering tot twee weken vóór cursusaanvang betaalt u € 50,- administratiekosten, daarna betaalt u 

de helft van het cursusgeld. 
 MACHTIGING 

 
 
 
 

IBAN Nummer  

Cursusbedrag:      
 

€ 265,- inclusief lesmateriaal 

Datum:  

Plaats: 
 
 
 
 
 

 
 

Ik heb bovenstaande voorwaarden gelezen en ga akkoord 

Handtekening:  

https://www.iuasr.nl/wp-content/uploads/2023/01/Privacyverklaring-Islamic-University-of-Applied-Sciences-Rotterdam_2023.pdf
https://www.iuasr.nl/wp-content/uploads/2023/01/Privacyverklaring-Islamic-University-of-Applied-Sciences-Rotterdam_2023.pdf


PERIODEN CURSUS ARABISCH 

✓ Kruis aan in welke periode u de cursus wilt volgen:

In het weekend op zaterdag 

(09.30 - 13.30 uur) 

 Periode 1: zaterdag 10 september t/m zaterdag 26 november 2022 
(instaptoets voor nieuwe cursisten vindt op 3 september 2022 plaats om 09.30 uur) 

 Periode 2: zaterdag 3 december 2022 t/m zaterdag 25 februari 2023 
(instaptoets voor nieuwe cursisten vindt op 26 november 2022 plaats om 09.30 uur) 

 Periode 3: zaterdag 11 maart t/m zaterdag 03 juni 2023 
(instaptoets voor nieuwe cursisten vindt op 25 februari 2023 plaats om 09.30 uur) 

In het weekend op zondag 

(09.31 - 13.30 uur) 

 Periode 1: zondag 11 september t/m zondag 27 november 2022 
(instaptoets voor nieuwe cursisten vindt op 4 september 2022 plaats om 09.30 uur) 

 Periode 2: zondag 4 december 2022 t/m zondag 26 februari 2023 
(instaptoets voor nieuwe cursisten vindt op 27 november 2022 plaats om 09.30 uur) 

 Periode 3: zondag 12 maart t/m zondag 04 juni 2023 
(instaptoets voor nieuwe cursisten vindt op 26 februari 2023 plaats om 09.30 uur) 

In bovenstaande cursus worden er 4 onderdelen behandeld, namelijk begrijpend lezen, spreekvaardigheid, 
grammatica en schrijfvaardigheid. 

*Niveau 1A is bedoeld voor deelnemers die vanaf het alfabet willen beginnen.
**Niveau 1B is bedoeld voor deelnemers die wel kunnen lezen maar ze begrijpen niet wat ze lezen.

✓ Let op: Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren met bijbehorende documentatie

in behandeling.

✓ Let op: de cursus gaat van start indien er per klas minimaal 10 inschrijvingen zijn.
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