Aanvraag
Erkenning beroepskwalificatie
gastouder
Dit formulier
Met dit formulier doet u een aanvraag om uw diploma te laten gelijkstellen aan een ander Nederlands diploma dat toegang geeft tot het
beroep van gastouder.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie
Postbus 30157
9700 LJ Groningen
Meer informatie
www.duo.nl
(050) 599 80 36

						1

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer (BSN)
1.2 Achternaam

|
Voornaam																	Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								

Man		

Vrouw

Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
Geboorteplaats

|																										

Geboorteland

|													
Straat 																														Huisnummer

1.4 Straat en huisnummer

|																															|
Postcode									Plaats

Postcode en plaats
Land

|											|
|																												
Telefoon									E-mail

1.5 Telefoon en e-mail
1.6	Wilt u uw post op het bovengenoemde adres ontvangen?

|											|										
Ja 				
Nee

>

Vul hieronder uw postadres in

Straat 																														Huisnummer

|																															|
Postcode									Plaats

|											|
Land 						

|								

12178-002

2 van 2

						2

Contactpersoon of -instantie

2.1	Hebt u een contactpersoon of
-instantie?

Nee
Ja

> Vul hieronder de machtiging bij 2.2 en 2.3 in

Naam instantie (indien van toepassing)

2.2	Machtiging contactpersoon of
-instantie

|
Achternaam															Eerste officiële voornaam en overige voorletters

|																		|
Straat 																														Huisnummer

|																															|
Postcode											Plaats

|													|
Telefoon											E-mail

|													|
Ik verklaar dat ik bereid ben alle handelingen uit te voeren voor de aanvrager die noodzakelijk zijn voor de aanvraag bij de
Dienst Uitvoering Onderwijs.
Dag			Maand		Jaar										

			
Handtekening

|
2.3 Machtiging aanvrager

Ik machtig mijn contactpersoon of -instantie om alle handelingen uit te voeren voor de aanvrager die noodzakelijk zijn
voor de aanvraag bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.
Dag			Maand		Jaar										

					

			
Handtekening

|

						3

Bewijsstukken
Om te kunnen beoordelen of u voor erkenning in aanmerking komt heeft DUO een aantal documenten nodig.
Stuur niet meer gegevens mee dan gevraagd wordt. DUO neemt contact met u op als er aanvullende gegevens nodig zijn.

3.1	U moet de volgende documenten meesturen

• Kopie van uw diploma
•	Kopie vakkenoverzicht en cijferlijst
Uit deze bewijsstukken moet blijken wat de nominale studieduur is geweest, welke vakken u heeft gevolgd en welke resultaten u heeft
behaald. Als u specifieke informatie heeft over de inhoud van de studiejaren, dan kunt u deze informatie ook meesturen
• Kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs

								
						4 Handtekening
4.1	Geeft u DUO toestemming
navraag te doen naar uw opleidingsdocumenten bij de voor
afgifte ervan verantwoordelijke
onderwijsautoriteit?

Ja

4.2 Geeft u DUO toestemming om
technisch onderzoek te laten
doen naar de authenticiteit van
het op uw naam gestelde
originele opleidingsdocument?

Ja

Nee

Nee
Ik verklaar dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld en dat het door mij overgelegde diploma aan mij is uitgereikt.
Dag			Maand		Jaar									

			
Handtekening

|

