
 

Werkgeversverklaring V1 – Dienstverlening 

Vrijstelling en werkgeversverklaring voor V1 – Dienstverlening 

Een door een medewerkers Burgerzaken behaald ‘oud’ diploma uit het 

Diplomastelsel Burgerzaken 2016-2021 van de NVVB PublieksAcademie met het 

certificaat V1-Dienstverlening, levert een automatische vrijstelling op voor de 

medewerker voor het examen V1-Dienstverlening in het Herzien Diplomastelsel 

Burgerzaken binnen de diplomalijn Basiskennis Burgerzaken. Het certificaat van 

V1 mag voor vrijstelling niet ouder zijn dan drie jaar. 

 

Is een ‘oud’ diploma met V2 - Communicatie & conflicthantering tijdens huisbezoeken behaald, dan 

hoeft de medewerker Burgerzaken (hierna te noemen medewerker) geen vrijstelling aan te vragen 

voor het examen V1- Dienstverlening. In plaats daarvan moet de medewerker deze Werkgeversver-

klaring aan de NVVB PublieksAcademie overleggen. In deze verklaring geeft de leidinggevende aan 

dat de medewerker over voldoende vaardigheden uit de V1 - Dienstverleningsmodule beschikt om 

daarmee vrijstelling voor het examen V1 – Dienstverlening te kunnen verkrijgen. 

 

In te vullen werkgeversverklaring 

Bij deze verzoekt de hierna bij naam genoemde leidinggevende van de hierna met naam genoemde 

medewerker aan de Examencommissie van de NVVB PublieksAcademie B, vrijstelling te verlenen 

voor het examen V1 – Dienstverlening aan de hierna met naam genoemde medewerker.  

 

De leidinggevende verklaart dat de hierna genoemde medewerker op basis van zijn 

functioneren gericht op dienstverlening binnen Burgerzaken, binnen het kader van de op de 

volgende pagina vermelde toetstermen/beoordelingscriteria, samengevat tot de vier 

onderdelen ‘Klantgericht denken en handelen’, ‘Communiceren met de klant’, 

‘Conflicthantering aan de balie’ en ‘Informatie verwerken en omgevingsbewustzijn’, op een 

voldoende niveau qua dienstverlening functioneert.  

Voor de beoordeling hiervan kan gebruik worden gemaakt van de onderliggende toetster-

men/beoordelingscriteria genummerd met V1.01 tot en met V1.20. 

Mocht de medewerker niet op voldoende niveau functioneren dan kan deze werkgeversverklaring niet 

worden verstrekt door de leidinggevende aan de medewerker en wordt het volgen en behalen van de 

module V1 – Dienstverlening geadviseerd. 

E-mail ingevulde verklaring naar: publieksacademie@nvvb.nl 
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