VOORBEELD MODEL
INSTELLINGSVERKLARING
middelbaar beroepsonderwijs
«naam mbo-instelling »
De ondergetekenden verklaren dat
«voornaam» «overige voornamen» «voorvoegsel» «achternaam»
geboren
«geboortedatum»
aan «naam mbo-instelling » «unit»

te «geboorteplaats»

de volgende onderdelen van de opleiding «naam opleiding» behorende bij de kwalificatie «naam en
crebo» en volgende keuzedelen «naam en identificatiecode» heeft behaald:
Resultatenlijst
Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie

Resultaat

Specifieke examenonderdelen
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3
Generieke examenonderdelen
Nederlandse taal

Referentieniveau…

Centraal examen…
Instellingsexamen…

Rekenen

Referentieniveau…

Centraal examen…

Engels

Taalbeheersingsniveau volgens het Europees
referentiekader:
-

Luisteren, lezen:…

-

Gesprekken voeren, spreken, schrijven: …

Loopbaan en
Burgerschap
Keuzedelen
Naam keuzedeel

Code

Resultaat

Extra informatie:
Plaats……………………………………
Namens de examencommissie
……………………………………….……(handtekening)
……………………………………….……(naam)
……………………………………….……(functie)
Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit document ongeldig.

Datum……
Handtekening kandidaat

Toelichting bij invullen model instellingsverklaring
De WEB - Artikel 7.4.6a - regelt dat de examencommissie op verzoek van de deelnemer een
instellingsverklaring moet afgeven als de deelnemer een of meer examenonderdelen van de opleiding
heeft behaald waarvoor bij beëindiging van de opleiding geen diploma of certificaat kan worden
uitgereikt. Een instellingsverklaring wordt dus niet gedurende de opleiding verstrekt. Dit betreft een
handreiking voor de scholen voor de vormgeving van de instellingsverklaring.
Zie voor instructies voor het invullen van de instellingsverklaring de regels zoals deze gelden voor het
modeldiploma. Afwijkend hiervan is dat op de instellingsverklaring in principe niet alle, maar alleen de
door de deelnemer met goed gevolg afgelegde examenonderdelen van de opleiding worden
vermeld. Dat zijn onderdelen waarvoor bij het examen ten minste ‘voldoende’ of ten minste het
(afgeronde) cijfer 6 is behaald, of, indien het loopbaan en burgerschap betreft, de eindwaardering
‘voldaan’ is verkregen (zie artikel 17 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
voor de beoordelingswijzen). Niet behaalde onderdelen kan je verwijderen uit de instellingsverklaring.
Ook de instellingsverklaring is net zoals een diploma en certificaat een waardedocument. De
veiligheidseisen die aan het papier voor de waardedocumenten diploma en certificaat worden gesteld
(artikel 5 van de Regeling modeldiploma mbo) gelden formeel niet voor het papier voor het document
instellingsverklaring. Maar om namaak en vervalsing van een instellingsverklaring tegen te gaan, is
het wel aan te bevelen dat een instellingsverklaring gedrukt wordt op papier dat voldoet aan de
veiligheidseisen.
Specifieke onderdelen
Indien een deelnemer niet een gehele kerntaak, maar wel één of meerdere werkprocessen met goed
gevolg heeft afgerond, kunnen deze op de resultatenlijst worden vermeld. De nummering van de
kerntaken en/of werkprocessen kan aangepast worden naar de nummering zoals deze in de
kwalificatie is aangegeven. Bijvoorbeeld: “B1-K1-W1: Bereidt basisschoonmaak-werkzaamheden
voor”. Voor de herkenbaarheid is het is aan te bevelen om alleen de behaalde resultaten van
afgeronde kerntaken en/of werkprocessen te noemen, niet losse examens.
Generieke onderdelen en keuzedelen
Ook hier geldt dat alleen de taalvaardigheden en/of keuzedelen die de deelnemer met goed gevolg
heeft afgerond worden vermeld. Ook wanneer aan de eisen van Loopbaan en burgerschap is voldaan
kan dit hier vermeld worden ‘De kandidaat heeft voldaan aan de inspanningseisen’. Overigens voor
keuzedelen waarvoor een certificaat van toepassing is conform regeling minister van Onderwijs, geldt
de voorschriften voor certificaat.
Extra informatie
Er kan worden gekozen ook de resultaten van examenonderdelen die niet behaald zijn of met een
onvoldoende afgesloten zijn op de instellingsverklaring te vermelden. Hierbij is het wel aan te bevelen
dat duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen behaalde en niet
behaalde onderdelen van de opleiding. Ook overige onderdelen van de
opleiding als bijvoorbeeld met een positieve beoordeling voltooide
beroepspraktijkvorming kan worden vermeld onder ‘extra informatie’.

Verschillende cohorten
De komende jaren stromen nog veel studenten uit op BKS-opleidingen, zonder keuzedelen en zonder
onderscheid tussen basis- en profielkerntaken. Onderdelen van het model die niet van toepassing zijn
op het cohort van de student kunnen worden verwijderd.
Achtergrond
Op grond van de WEB is geen model voor de instellingsverklaring vastgesteld. De MBO Raad en
NRTO is gevraagd om een model instellingsverklaring op te stellen als handreiking voor de
instellingen. Dit betekent dat gebruik van dit model geen wettelijke verplichting is, maar gebruik vanuit
de raden wordt aangeraden met het oog op transparantie en herkenbaarheid. De gegevens van de
instellingsverklaring worden niet bij BRON geregistreerd. Wettelijk is het volgende vastgelegd:

Artikel 7.4.6a. Instellingsverklaring
Een deelnemer die één of meer onderdelen van de opleiding met goed gevolg heeft afgesloten
waarvoor geen diploma als bedoeld in artikel 7.4.6, eerste lid, of certificaat als bedoeld in artikel
7.2.3, eerste lid, kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de desbetreffende
examencommissie af te geven instellingsverklaring. Daarin zijn in elk geval opgenomen de
onderdelen die op de datum van beëindiging van de opleiding met goed gevolg door de deelnemer
zijn afgesloten en een lijst met examenresultaten.

Diploma’s, certificaten en instellingsverklaringen moeten goed van elkaar onderscheiden worden.
Hoewel ze allemaal een bewijs van beheersing zijn, verschilt de reikwijdte ervan en daarmee ook het
civiel effect. Om die reden is de opbouw van het model instellingsverklaring afwijkend van het
modeldiploma en modelcertificaat.
Een instellingsverklaring geeft geen recht op vrijstelling bij een andere opleiding. De
examencommissie beslist altijd over het al dan niet verlenen van vrijstellingen van examinering. De
instellingsverklaring kan examencommissies wel helpen bij beslissingen over het verlenen van
vrijstellingen van examinering en/of onderwijs.

