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Gegevens contactpersoon
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Gegevens rechtspersoon
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Startdatum opleiding(en)

      1

1.1 Instellingscode

1.2 Naam instelling

1.3 Straat en huisnummer

1.4 Postcode en plaats

      2
2.1  Achternaam

2.2  Voorletter(s)

2.3  Telefoon 

2.4  E-mail

      3
3.1 Naam rechtspersoon 

3.2 Straat en huisnummer

3.3 Postcode en plaats

            4

4.1   Beoogde startdatum

Aanvraag
Registratie  bestaande  
exameninstelling procedure 2
 
Dit formulier 
Met dit formulier doet u een aanvraag voor het recht tot  
examinering van een beroepsopleiding en een aanmelding 
voor de registratie in Registratie Instellingen en Opleidingen 
(RIO). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de aanvraag-
procedure voor exameninstellingen betreffende het recht op 
examinering mbo. 
 
Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 
Of mail het formulier naar VoorzieningenPlanningMBO@duo.nl 
 
Meer informatie 
duo.nl/zakelijk 
ICO/BVH (070) 757 51 33  
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

68982-005



Aanvraag
2 van 2

Registratie  bestaande exameninstelling procedure 2
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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5.1   Opleidingsgegevens 

      6

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

Gegevens nieuwe opleiding(en)

Opleidingscode     Naam opleiding
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  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

Ondertekening
De rechtspersoon verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Verder verklaart de rechtspersoon:
- te zullen voldoen aan de regels in de WEB over kwaliteitszorg
-  dat er een commissie van beroep is of wordt ingesteld, die voldoet aan de voorwaarden uit artikel 7.5.1. van 

de WEB
- dat er geen juridisch of persoonlijk verband is met een onderwijsinstelling
- dat er een rechtsgeldig document wordt verstrekt als een derde partij deze aanvraag doet.

|

|

|
 

|
  

|


	BRFINnummer: 
	Naam Instelling: 
	Straat en Huisnummer: 
	Postcode: 
	Plaatnaam: 
	Achternaam: 
	Voorletters: 
	Telefoon: 
	E-mailadres: 
	Naam Rechtspersoon: 
	Straatnaam en Huisnummer rechtspersoon: 
	Postcode Rechtspersoon: 
	Plaatnaam Rechtspersoon: 
	Startdatum: 
	Opleidingscode1: 
	Naam opleiding1: 
	Opleidingscode2: 
	Naam opleiding2: 
	Opleidingscode3: 
	Naam opleiding3: 
	Opleidingscode4: 
	Naam opleiding4: 
	Opleidingscode5: 
	Naam opleiding5: 
	Opleidingscode6: 
	Naam opleiding6: 
	Opleidingscode7: 
	Naam opleiding7: 
	Opleidingscode8: 
	Naam opleiding8: 
	Opleidingscode9: 
	Naam opleiding9: 
	Opleidingscode10: 
	Naam opleiding10: 
	Opleidingscode11: 
	Naam opleiding11: 
	Opleidingscode12: 
	Naam opleiding12: 
	Opleidingscode13: 
	Naam opleiding13: 
	Opleidingscode14: 
	Naam opleiding14: 
	Opleidingscode15: 
	Naam opleiding15: 
	Opleidingscode16: 
	Naam opleiding16: 
	Opleidingscode17: 
	Naam opleiding17: 
	Opleidingscode18: 
	Naam opleiding18: 
	Opleidingscode19: 
	Naam opleiding19: 
	Opleidingscode20: 
	Naam opleiding20: 
	Achternaam tekenbevoegde: 
	Voorletters tekenbevoegde: 
	Telefoon tekenbevoegde: 
	E-mailadrestekenbevoegde: 
	Plaats ondertekening: 
	Datum ondertekening: 


