Aanvraag
Diploma-erkenning voor voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs
(vavo)
Dit formulier
Met dit formulier doet u een aanvraag voor diploma-erkenning
van (een) opleiding(en) VAVO en een aanmelding voor registratie in Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de aanvraagprocedure
diploma-erkenning voor Voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (VAVO).
Opsturen
DUO/OND/ODS
Postbus 30205
2500 GE Den Haag
Of mail het formulier naar VoorzieningenPlanningMBO@duo.nl

						1

Gegevens instelling

Meer informatie
duo.nl/zakelijk
ICO/BVH (070) 757 51 33
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

1.1 Instellingscode
1.2 Naam instelling

|

1.3 Straat en huisnummer

|

1.4 Postcode en plaats

						2

Gegevens contactpersoon

2.1 Achternaam

|

2.2 Voorletter(s)

|

2.3 Telefoon
2.4 E-mail

|

						3

Gegevens bevoegd gezag

3.1 Nummer bevoegd gezag

		

3.2 Naam bevoegd gezag

|

3.3 Straat en huisnummer

|

3.4 Postcode en plaats

						
						4

Startdatum (nieuwe) opleiding(en)

4.1 	Beoogde startdatum

60986-004
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Diploma-erkenning voor voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo)
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gegevens nieuwe opleiding(en)
Opleidingscode					Naam opleiding								

			 |

5.1 	Opleidingsgegevens

			 |
			 |
			 |
			 |
			 |
			 |
			 |
			 |

						5a

Gegevens bestaande opleiding(en)
			 |
			 |
			 |
			 |
			 |
			 |
			 |
			 |
			 |

						6

Ondertekening
Het bevoegd gezag verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Verder verklaart het bevoegd
gezag:
- te zullen voldoen aan de regels in hoofdstuk 7 van de WEB, met uitzonderling van artikel 7.1.1, voor het onderwijs, de examens en de kwaliteitszorg
- dat er een commissie van beroep is ingesteld die voldoet aan de voorwaarden uit artikel 7.5.1. van de WEB
- dat er een rechtsgeldig document wordt verstrekt als een derde partij deze aanvraag doet.

6.1 Achternaam tekenbevoegde

|

6.2 Voorletter(s) tekenbevoegde

|

6.3 Telefoon
6.4 E-mail

|

6.5 Plaats

|

6.6 Datum

6.7 Handtekening

|

						7

Bijlagen
Lees de toelichting

7.1 Verplichte bijlagen
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Toelichting
Bij 7: bijlagen
U moet met deze aanvraag in ieder geval de volgende documenten
meesturen:
• een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg
• een beschrijving van de wijze waarop de zorgplicht wordt 				
nagekomen
• een beschrijving van:
- de studielast per studiejaar, eventueel te onderscheiden naar 		
		 verschillende doelgroepen
- de studiegids of een andersoortig document, dat aan de 				
		 deelnemers wordt verstrekt
- de inrichting van het onderwijsprogramma inclusief de beschik-		
		 bare en gehanteerde leermiddelen
- de inrichting van het examenprogramma en het examen		 reglement PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)
•	een deelnemersstatuut inclusief weergave van klachtenregeling en
klachtencommissie met namen en contactgegevens
•	een omschrijving van de procedure van de Commissie van beroep
voor de examens.
Wanneer het een nieuwe instelling betreft die nog geen instellingscode
heeft:
•	een afschrift van een uittreksel van de Kamer van Koophandel dan wel
van de ondertekende notariële akte van oprichting van de rechts
persoon.
Indien van toepassing
U dient een rechtsgeldig document te verstrekken als een derde partij
deze aanvraag doet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
aanvraagprocedure diploma-erkenning voor opleiding(en) voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Diploma-erkenning voor voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo)
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

