Aanvraag
Erkenning EU-beroepskwalificaties
kinderopvangpersoneel
Dit formulier
Met dit formulier doet u een aanvraag voor het werken in de kinderopvang. Hieronder vallen de volgende beroepen:
- Gastouder
- Beroepskracht dagopvang
- Beroepskracht buitenschoolse opvang
- Beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang
- Beroepskracht voorschoolse educatie
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie
Postbus 30157
9700 LJ Groningen
Meer informatie
duo.nl
(050) 599 80 36

						1

Uw gegevens

1.1 Achternaam

|
Voornaam																	Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								 n

Man		 n Vrouw

Dag			Maand		Jaar

1.2 Geboortedatum
Geboorteplaats

|																										

Geboorteland

|													

Nationaliteit

|																												
Straat 																														Huisnummer

1.3 Adres

|																															|
Postcode									Plaats

|											|
Land

|																												
Telefoon*									E-mail*

1.4 Telefoon en e-mail*

|											|										

1.5 Heeft u een contactpersoon of 		
-instantie?

n Nee
n Ja

>

Vul de machtiging bij vraag1.6 in

Naam instantie (indien van toepassing)

1.6 	Machtiging contactpersoon of
-instantie

|
Achternaam															Eerste officiële voornaam en overige voorletters

|																		|

2647 OS 001

2 van 3

Straat																													Huisnummer

|																														|
Postcode										 Plaats

|												|
Telefoon										 E-mail

|												|
	Ik machtig mijn contactpersoon
of -instantie om alle handelingen bij DUO uit te voeren
die noodzakelijk zijn voor deze
aanvraag.

Dag			Maand		Jaar

Handtekening

						

|

						2

Post

2.1		 Op welk adres wilt u de post 			
		ontvangen?

				

n Eigen adres (zoals ingevuld bij 1.3)
n Adres gemachtigde (zoals ingevuld bij 1.6)
n Anders, namelijk:

					

Straat 																														Huisnummer

|																															|
Postcode									Plaats

|											|
Land 																														

|

						3
					
3.1 U moet de volgende 	
documenten meesturen

Bewijsstukken
DUO een aantal documenten nodig. Stuur niet meer gegevens dan gevraagd wordt. DUO neemt contact met u op als er
aanvullende gegevens nodig zijn.
•

Een chronologisch overzicht van uw opleidingen en werkervaring

•

Kopie(ën) van uw diploma’s 1

•

Kopie(ën) van cijferlijst(en) of diplomasupplement, behorend bij uw diploma(s) 1

•

Bewijs van nationaliteit (kopie paspoort of EU-verblijfsvergunning)

•

Kopie van een ander identiteitsbewijs, als u het hiervoor genoemde bewijs niet heeft

•	
Alleen als u deze heeft: Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor de functie van gastouder of beroepskracht, die niet
ouder mag zijn dan drie maanden 2
•	
Optioneel: een kopie van een IDW diplomawaardering als u dit document in uw bezit heeft
1	Als deze documenten niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn gesteld, moet u een beëdigde vertaling meesturen.
Dat zijn vertalingen van een in Nederland of in eigen land beëdigde vertaler, voorzien van een stempel van de vertaler.
De vertaling moet gehecht zijn aan een kopie van het brondocument in de brontaal.
2	Heeft u nog geen VOG, dan kunnen wij u in een later stadium van de procedure vragen deze op te sturen.

Documentnaam max 30
Aanvraag
tekens

						4

3 van 3
Erkenning EU-beroepskwalificaties
kinderopvangpersoneel
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Handtekening
Ik geef DUO toestemming navraag te doen over mijn opleidingsdocumenten bij de voor afgifte ervan verantwoordelijke
buitenlandse onderwijsautoriteit.
n Ja
n Nee

						

Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat het/de door mij overgelegde diploma(’s) aan mij
is/zijn uitgereikt in het land van herkomst, volgens de daar geldende wet- en regelgeving.
Dag			Maand		Jaar									

			
Handtekening

|

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.

