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ALGEMENE VOORSKRIFTE
1.
2.
3.
4.
5.

Voltooi asseblief die aansoekvorm in ink.
Skryf slegs in die blokkies, een letter per blokkie. Begin altyd in die eerste blokkie
Waar keuses uitgeoefen word, merk die toepaslike blokkie met 'n X.
Slegs aansoeke wat op die voorgeskrewe aansoekvorm aangebring is, sal oorweeg word. Geen tippex (korreksievloeistof) mag op die aansoekvorm aangebring word nie. Aansoekvorms wat by wyse van faks of epos ingedien
word, sal nie oorweeg word nie.
Heg asseblief bewys van betaling van die R100 aansoekgeld (nie terugbetaalbaar nie)
Let wel: Indien jou aansoek nie aanvaar word nie of indien jy jou aansoek onttrek, word die aansoekgeld nie
terugbetaal nie. Gebruik jou van en voorletters as verwysing.
Die Elsenburg Landbou-opleidingsinstituut se bankbesonderhede is soos volg:
• Rekenaar Houer DEPARTEMENT VAN LANDBOU, Nedbank, takkode 145 209, rekeningnommer 1452 045 119

SLUITINGS DATUMS
1.

A.

30 Junie vir die Hoër Sertifikaat in Landbou met laat aansoeke tot 31 Julie. Let asseblief daarop dat laat aansoeke
slegs oorweeg sal word as daar nog plek in die bepaalde program beskikbaar is.

AANSOEK OM TOELATING
Alvorens hierdie afdeling voltooi word, bestudeer die afdeling "Kursussamestelling" in die prospektus.

Biografiese gegewens van aansoeker.
Van

Voorletters

Title

Mnr

Mev

Mej

Ander

Ja

Nee

Vollename

Was u al voorheen aan die Instituut ingeskryf?

Indien wel, verstrek asb.
studentenommer

Identiteitsnommer

Eerste jaar van inskrywing, bv. 1998

Geboortedatum

Nooiensvan (indien van
toepassing)

D D M M J
Plek van geboorte

Titel:
Mnr.
Mej.
Mev.
Ander*
Geslag:
Manlik
Vroulik
* Spesifiseer

Huwelikstaat:
Ongetroud
Getroud
Ander*
Burgerskap:
Suid-Afrika
Ander*

J

J

J

Bevolkingsgroep:
Asiaat
Blank
Kleurling
N-Sotho
S-Sotho
Tswana
Xhosa
Zulu

Plaaslike munisipaliteit van permanente woonplek

*Bevolkingsgroep:
Inligting word
benodig deur
Staatsdepartement.

Huistaal:
Afrikaans
Engels
Duits
Sotho
Xhosa
Zulu
Ander*:

Woonadres: Skei adresreëls met kommas, bv. AMANDELRYLAAN 28, AMANDELSIG, KUILSRIVIER.

Poskode
:
Posadres: Vul slegs in indien dit verskil van woonadres.
Poskode
:

Page 2 of 6

Maak u van 'n studiebeurs gebruik?

Ja

Nee

Indien JA, voltooi asb "Rekeningadres" hieronder.

Rekeningadres: Vul slegs in indien dit verskil van woon- of posadres.
Van /
Instansie

Voorletters

Poskode
:
Adres waarheen amptelike korrespondensie gestuur moet
word:

Huisadres

Posadres

Ander

Indien ander, vul betrokke adres hieronder in:

Poskode
:
Telefoonnommer van aansoeker gedurende normale kantoorure:
Skakelkode

Nommer

Skakelkode

Nommer

Skakelkode

Nommer

Telefoonnommer van aansoeker na-ure:
Selfoonnommer:

Faksnommer:

E-posadres:

B. NAASBESTAANDE/VOOG SE BESONDERHEDE
Verwantskap met aansoeker:
Vader
Moeder
Voog
Ander (spesifiseer)

Titel van persoon:
Mnr
Mev
Mej
Ander (spesifiseer)

Van

Voorletters

Posadres: Skei adresreëls met kommas, bv. AMANDELRYLAAN 28, AMANDELSIG, KUILSRIVIER.
Poskode:

Huistelefoonnr:
Skakelkode en nommer

C.

VOORLOPIGE RAPPORT VAN VOORNEMENDE STUDENT

C.1
1
2

Voorskrifte:
Hierdie rapport moet deur huidige sowel as afgestudeerde skoliere (gematrikuleerdes) self voltooi word.
Persone wat aan ander kolleges of universiteite studeer het, hoef nie die skoolvakbesonderhede in te vul nie, maar moet
'n afskrif van hul skooleindsertifikaat saam met die aansoekvorm inlewer. Dit is verpligtend dat dié aansoekers hul
skoolnaam en matriekjaar aandui.
Huidige skoliere moet saam met die voltooide aansoekvorm ‘n gewaarmerkte afskrif van hul Graad 11-eindrapport
aanheg asook ‘n afskrif van hul ID dokument. Afgestudeerde skoliere moet saam met die voltooide rapportvorm 'n
gewaarmerkte afdruk van hul skooleindsertifikaat aanheg.

3

C.2

Skoolrekord

Naam van skool:
Adres van skool:
Poskode
:
Skooltelefoonnommer:
Skakelkode

Nommer

Jaar waarin senior sertifikaat verwerf is/word:
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Skoolvakke: (By tale meld asb. eerste of tweede taal)
Jaar

Skoolvaknaam

Persentasie % Behaal

Totaal/ gemiddelde %
Verklaring:
Ek / ons verklaar hiermee dat die punte en/of simbole wat op hierdie rapportvorm verstrek word, korrek is.
…………………………………………….
Aansoeker

……………..………………………………………………..
Skoolhoof (Slegs van toepassing op matrikulante)

…………………………
Datum

Let wel:
1 Die inligting op hierdie bladsy moet in die geval van skoliere deur die skoolhoof gekontroleer en/of voltooi
word.
2 Indien u op grond van onder meer voorgaande verklaring voorlopig meegedeel word dat u toelating as
student in orde sal wees, geskied dit in goeie trou en met die uitdruklike verstandhouding dat u uiteindelik
moet voldoen aan al die vereistes wat die Instituut vir toelating en registrasie stel, voordat u toelating finaal
goedgekeur kan word.
3 Dokumente soos in C.1 hierbo voorgeskryf, moet aangeheg word.

Skool se stempel

D. NASKOOLSE AKTIWITEITE
Verstrek volle besonderhede van elke jaar na matriek voor inskrywing by Elsenburg (Akademies en nie-akademies)
Tydperk
Naam van Universiteit/technikon/kollege,
Naam van
Studie voltooi Studenteens. of nie-akademiese aktiwiteit beoefen,
graad/diploma/
Vanaf
Tot
Ja / Nee
nommer
bv. werk, oorsee, diensplig, ens.
Sertifikaat/plaas
Maand Jaar Maand Jaar

Let wel: Voornemende studente wat aan ander instansies gestudeer/gewerk het, moet volledige studie-/werkverslae en
gedragsertifikate van die betrokke instansie aanheg, anders kan hul aansoeke nie oorweeg word nie.

E. LOSIES
Verlang u losies in 'n koshuis?

Ja

Nee

F. MEDIESE INLIGTING
Ly u aan enige van die volgende gebreke? (Inligting word benodig om gestremdes te help.)
Swak sig

Serebrale verlamming

Doofheid

Spraakgebrek

Maak u van 'n rolstoel gebruik?

Ja

Ander (spesifiseer)

Nee
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G.

OOREENKOMS

Onderneming deur aansoeker
Ek verklaar/onderneem:
(a) dat die besonderhede deur my hierbo in hierdie aansoekvorm verstrek, waar en korrek is;
(b) dat ek begryp dat die Instituut geregtig is om my inskrywing as student te kanselleer indien dit sou blyk dat die
besonderhede hierbo in hierdie aansoekvorm verstrek, onwaar of onjuis is;
(c) dat ek my vergewis het van, en in die toekoms ophoogte sal hou met, die inhoud van die Instituut se regulasies, reëls en
roosters soos van tyd tot tyd deur die Departementshoof of deur enige ander bevoegde instansie of persoon verbonde
aan die Instituut vasgestel;
(d) dat ek my deur al die studiejare verbind tot die nakoming van al die regulasies en reëls vermeld in (c) hierbo, asook van
wysigings aan of vervangings daarvan;
(e) dat ek ooreenkom om geen eis van enige aard teen die Instituut of enige werknemer van die Instituut in te stel nie en om
op geen wyse hoegenaamd die Instituut aanspreeklik te hou vir enige skade of verlies wat ek persoonlike of aan eiendom
van my mag ly en wat regstreeks of onregstreeks spruit uit my deelname gedurende my studietydperk aan die Instituut
aan enige aktiwiteit van watter aard ook al, wat te doen het met my studie of opleiding of met sport of ontspanning van
enige aard, hoe sodanige skade of verlies ook al mag ontstaan en dat ek aan enige van die gemelde bedrywighede op
my eie verantwoordelikheid sal deelneem en die risiko daaraan verbonde vrywillig aanvaar;
(f)
dat ek die Instituut magtig om, indien ek dringende mediese behandeling sou benodig, geskikte mediese hulp te verkry en
ek aanvaar die verantwoordelikheid vir die betaling van die kostes so aangegaan;
(g) dat ek my verbind tot die stiptelike betaling van alle studie-, klas-, losies-, en ander gelde wat van tyd tot tyd tydens my
studietydperk deur die Instituut gehef mag word;
(h) om alle regskoste van die Instituut te betaal indien ek sou versuim om enige plig ten opsigte van die betalings in (g)
genoem na te kom;
(i)
om alle studiegelde te betaal met registrasie. Uitstel hiervan word slegs vir 'n maksimum van 30 dae verleen waarna rente
teen heersende staatsrentekoers op die uitstaande gelde gehef sal word;
(j) EK VERLEEN HIERMEE TOESTEMMING VIR DIE VERWERKING VAN PERSOONLIKE INLIGTING EN SPESIALE PERSOONLIKE INLIGTING
TEN OPSIGTE VAN ‘N MINDERJARIGE, WAT VOORSIEN IS IN HIERDIE DOKUMENT TEN OPSIGTE VAN ‘N AANSOEK OM TE
STUDEER TE ELSENBURG LANDBOU-OPLEIDINGSINSTITUUT VAN DIE WES-KAAPSE REGERING.

Handtekening aansoeker: ……………………………………………………..

Datum: ……………………………

Onderneming deur ouer of voog (Hierdie gedeelte moet ingevul word deur die ouer of voog van 'n minderjarige wat aansoek
doen om toelating tot die Instituut)
Ek verklaar:
(a) dat ek my vergewis het van, en toestem tot, die onderneming hierbo en dat die besonderhede deur hom/haar verstrek in
hierdie aansoekvorm, waar en korrek is;
(b) dat ek in die besonder daartoe toestem dat my minderjarige kind/pleegkind hom/haar verbind tot die nakoming deur al
sy/haar studiejare van die Instituut se regulasies en reëls soos van tyd tot tyd deur die Departementshoof of deur enige
ander bevoegde instansie of persoon aan die Instituut verbonde, vasgestel;
(c) dat ek hiermee gesamentlike en afsonderlike verantwoordelikheid met my minderjarige kind aanvaar vir die betaling van
alle gelde vermeld hierbo in (g), (h) en (i) wat aan die Instituut verskuldig mag word gedurende die totale tyd van sy/haar
studie aan die Instituut (insluitend studie na die bereiking van meerderjarigheid) en onderneem om dit stiptelik te betaal;
(d) dat ek onderneem om geen eis van enige aard teen die Instituut of enige werknemer van die Instituut in te stel nie en op
geen wyse hoegenaamd die Instituut aanspreeklik te hou vir enige skade of verlies wat ek persoonlik of aan eiendom van
my mag ly en wat regstreeks of onregstreeks mag spruit uit my kind of pupil se deelname gedurende sy/haar
studietydperk aan die Instituut aan enige aktiwiteit van watter aard ook al, wat te doen het met sy of haar studie of
opleiding of sport of ontspanning van enige aard, hoe sodanige skade of verlies ook al mag ontstaan en dat hy of sy aan
enige van die gemelde bedrywighede op eie verantwoordelikheid sal deelneem en die risiko daaraan verbonde vrywillig
aanvaar; en ek onderneem verder om die Instituut en enige werknemer van die Instituut skadeloos te stel indien my
minderjarige kind of pupil met my bystand nie regsgeldelik die Instituut kan vrywaar teen aanspreeklikheid soos hierbo
uiteengesit nie.
(e) EK VERLEEN HIERMEE TOESTEMMING VIR DIE VERWERKING VAN PERSOONLIKE INLIGTING EN SPESIALE PERSOONLIKE
INLIGTING TEN OPSIGTE VAN MY/ONS MINDERJARIGE KIND, WAT VOORSIEN IS IN HIERDIE DOKUMENT TEN OPSIGTE VAN ‘N
AANSOEK OM TE STUDEER TE ELSENBURG LANDBOU-OPLEIDINGSINSTITUUT VAN DIE WES-KAAPSE REGERING.
……………………………………………..
Handtekening van ouer of voog

……………………………………………..
Hoedanigheid (vader, moeder, voog)
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………………………..
Datum

H.

KONTROLELYS

Gaan deur die kontrolelys om seker te maak jy verstaan wat in die aansoekvorm staan en wat jy moet doen. Die kontrolelys sal
jou ook help om seker te maak dat jou aansoek volledig is.
Jy kan die Kollege by 021 808 5451 skakel of ’n e-pos stuur aan study@elsenburg.com indien jy enige vrae het.
Merk af
wanneer gedoen:
1.

Het jy seker gemaak van die sluitingsdatum van die program waarvoor jy aansoek doen? Let op die
volgende sluitingsdatums:
• 30 Junie: Hoër Sertifikaat in Landbou en Perdestudies met laat aansoeke tot 31 Julie. Let asseblief
daarop dat laat aansoeke slegs oorweeg sal word as daar nog plek in die bepaalde program
beskikbaar is.
• 31 Oktober vir die Diploma in Landbou, Keldertegnologie, Oorbrugings kursus vir
Keldertegnologie en Voorligting. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie.

2.

Indien jy vir koshuisverblyf aansoek gedoen het, neem jy kennis dat plek in die koshuise beperk is en
dat jy onderhewig is aan ‘n keuringsproses?
Jy is nie gewaarborg dat jy ‘n plek in ‘n koshuis of plek in ‘n koshuis van jou keuse sal kry nie.

3.

Het jy seker gemaak van die adres waarheen die aansoekvorm gepos moet word?
Die posadres is op die voorblad van hierdie aansoekvorm. Die aansoekvorm mag nie gefaks/epos
word nie.

4.

Hoër Sertifikaat aansoekers, het jy jou bewys van betaling van die aansoekgeld van R100 ingesluit?
Let wel: Indien jou aansoek nie aanvaar word nie of indien jy jou aansoek onttrek, word die
aansoekgeld nie terugbetaal nie. Gebruik jou van en voorletters as verwysing.
Die Elsenburg Landbou-opleidingsinstituut se bankbesonderhede is soos volg:
• Rekenaar Houer DEPARTEMENT VAN LANDBOU,
Nedbank, takkode 145 209, rekeningnommer 1452 045 119

5.

Verstaan jy jou verantwoordelikhede soos dit in afdeling G uiteengesit word? As jy iets nie verstaan
nie, het jy gevra dat dit aan jou verduidelik word?

6.

Verstaan jy dat jy nie in staat sal wees om te eis vir enige skade aan jou of jou eiendom, of die verlies
van jou eiendom terwyl jy op Kollege eiendom is?

7.

Het jy afdeling G onderteken?

8.

Het jou ouer(s)/voog(de) afdeling G onderteken?
Verstaan hulle dat deur afdeling G te onderteken, hulle bevestig dat hulle die borgreëling verstaan?

9.

Het jy al die tersaaklike dokumente ingesluit? Jou aansoek is nie volledig en kan nie oorweeg word
sonder die dokumente wat hieronder vermeld word nie. Ons beskou die dag waarop ons jou volledige
aansoekvorm ontvang as die aansoekdatum.
Let wel:
•
‘n afskrif van jou ID dokument
•
Indien jy tans in graad 12 is, sluit ’n gewaarmerkte afskrif van jou finale graad 11-eksamenrapport
in.
•
Indien jy reeds jou skoolopleiding voltooi het (ongeag of jy by ’n ander universiteit/kollege
ingeskryf
Is of ingeskryf was), sluit ’n gewaarmerkte afskrif van jou finale skoolsertifikaat en van enige
Aanvullende eksamens in.
•
Indien jy grade of diplomas aan ander universiteite of kolleges doen of behaal het, sluit ’n
Gewaarmerkte afskrif van jou akademiese rekord (huidige en historiese), sowel as ’n
gedragsertifikaat in.
•
Indien jy nie ’n Suid-Afrikaanse burger is nie, sluit ’n afskrif van jou verblyfpermit of studiepermit en
‘n SAQA Evaluering Sertifikaat in.

10.

Bevestig jy dat die inligting wat jy verstrek het, korrek is?
Indien die inligting nie korrek is nie, kan die Kollege jou aansoek weier, of jou toelating of registrasie
onmiddelik kanselleer.

11.

Het jy die korrekte aansoekvorm ingevul het?
Die kursus waarvoor jy aansoek gedoen het, is op die voorblad van hierdie aansoekvorm.
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