A

Verklaring Deel
Deelname cursus ONA
Lees eerst de uitleg bij dit formulier.
Deel A is voor de cursist. De cursist moet dit deel van het formulier
invullen en ondertekenen.
Deze verklaring
Met deze verklaring kiest u voor ONA met 64 uur cursus.
Opsturen
Stuur deze verklaring samen met Deel B naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen

						1

Gegevens cursist

1.1 Burgerservicenummer

		
Voornaam																	Overige voorletters

1.2	Voornaam en overige voorletters
en geslacht

|																			|								

1.3 Voorvoegsel en achternaam

|											|

						2

Handtekening

2.1 Ik kies voor ONA met 64 uur 		
cursus

Voorvoegsel								Achternaam

Dag			Maand		Jaar						Plaats				

|				
Handtekening													

|				

10087-001

Man		

Vrouw

Uitleg
U kunt het examen ONA op 2 manieren doen.
1.	Digitaal portfolio én 64 uur ONA cursus bij een school met een
Blik op Werk keurmerk.
U maakt een digitaal portfolio. In Mijn Inburgering stuurt u uw
portfolio digitaal naar DUO. DUO kijkt uw portfolio na. Is uw portfolio
goedgekeurd? En kunt u laten zien dat u 64 uur cursus ONA hebt gevolgd
bij de Blik op Werkschool? Dan bent u geslaagd voor ONA examen.
2. Portfolio én eindgesprek
U maakt een portfolio. U stuurt uw portfolio naar DUO. DUO kijkt uw
portfolio na. Is uw portfolio goedgekeurd? U kunt zich aanmelden voor
het eindgesprek. Slaagt u voor het eindgesprek? Dan bent u geslaagd
voor het ONA examen.
Let op: Met dit formulier kiest u voor ONA manier 1.
Vul deel A van het formulier in met uw gegevens. Uw
cursusinstelling moet deel B invullen. Stuur deel A en
deel B samen naar DUO.
Maak uw portfolio in Mijn Inburgering.

B

Verklaring
Deelname cursus ONA
Deel B is voor de cursusinstelling. De cursusinstelling moet dit deel
van het formulier invullen en ondertekenen.
Deze verklaring
Met deze verklaring geeft u aan hoeveel uur de cursist heeft deelgenomen aan een cursus ONA bij uw instelling. De cursusinstelling stelt
zelf de ONA lessen samen. Lees in de toelichting welke uren meetellen.

						1

Gegevens cursusinstelling

1.1 Naam instelling

|

1.2 Blik op Werk-nummer

|

						2

Gegevens cursist

2.1 Burgerservicenummer
2.2	Voornaam en overige voorletters

		

|																			
Voorvoegsel								Achternaam

2.3 Voorvoegsel en achternaam

|											|

						3

Gegevens cursus ONA
			
Dag		 Maand

3.1	Cursusperiode vanaf het moment dat uw instelling over het
BOW-keurmerk beschikte

Jaar

tot		

																		

3.2	Aantal gevolgde cursusuren
vanaf het moment dat uw instelling over het BOW-keurmerk
beschikte Lees de uitleg

>
						
						4

Jaar								Dag		 Maand

van

Handtekening
Ondergetekende verklaart namens de cursusinstelling dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

4.1 Naam ondertekenaar

|

4.2 Functie ondertekenaar

|

4.3	Telefoonnummer onder
tekenaar

Dag			Maand		Jaar						Plaats				

|				
Handtekening													

|				
10087-001

Uitleg
U mag alleen de cursusuren ONA opgeven die gevolgd zijn vanaf het
moment dat uw instelling het BOW-keurmerk had. De cursist stuurt
de door u ingevulde en ondertekende verklaring op naar de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO). Het kan zijn dat DUO contact met u
opneemt voor vragen of eventuele verificatie
Bij vraag 3.2

Aantal gevolgde cursusuren

•	De ONA lessen kunnen bestaan uit de volgende onderdelen:
- theorie uren
- praktijk uren
- uren opstellen portfolio / resultaatkaarten
•	Om in aanmerking te komen voor het afronden van ONA zonder
eindgesprek moet de cursist minimaal 64 uur cursus ONA hebben
gedaan. De cursist kan deze verklaring pas opsturen naar DUO als er
in totaal minimaal 64 uur cursus ONA is gevolgd.
•	Heeft de cursist deze cursusuren bij verschillende instellingen
gedaan? De cursist mag meerdere verklaringen van verschillende
cursusinstellingen opsturen. Hij kan de verklaringen pas naar
DUO opsturen als alle cursusuren samen minimaal 64 uur zijn. De
verschillende verklaringen moeten in dezelfde envelop worden
opgestuurd.

