AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN DIPLOMAWAARDERING
voor de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Waarvoor is dit formulier?
Met dit formulier kunt u een diplomawaardering aanvragen. Wij kijken wat uw diploma van school of
universiteit waard is. Dit is belangrijk als u werk wilt vinden in Nederland. Doet u niet de Oriëntatie op de
Nederlandse Arbeidsmarkt? Vul dan een ander formulier in. Dit vindt u op de website www.idw.nl.
Voor welke diploma’s kunt u een waardering aanvragen?
We raden u aan alleen een diplomawaardering aan te vragen als u na de basisschool nog naar school bent
geweest.
Let op: soms kunnen we een diploma niet waarderen. U krijgt van ons dan een Bericht geen Waardering.
Voor welke diploma’s kunt u geen waardering aanvragen?
Voor de volgende diploma’s kunt u geen waardering aanvragen:
•
Cursussen of opleidingen die korter waren dan 850 uur. Een schooljaar is 850 uur.
•
Diploma’s die u heeft gehaald op een school die geen geld van de overheid kreeg. Bijvoorbeeld
een particuliere school.
•
Nederlandse diploma’s en/of certificaten.
Wat moet u doen?
Voor uw aanvraag moet u het volgende doen:
 Vul het formulier helemaal in en stuur het op.
 Stuur het diploma of het document mee dat u wilt laten waarderen.
 Controleer bij vraag 8 wat u nog meer moet meesturen.
Let op: stuur geen originele diploma’s, cijferlijsten en andere documenten op. Maak kopieën en stuur die mee.
De documenten die u opstuurt, krijgt u niet meer terug.
Hoe lang duurt de waardering?
Heeft u alle documenten opgestuurd die we nodig hebben? Dan duurt het vier werkweken voordat u een
brief met de waardering krijgt. Stuurt u ons niet meteen alle documenten? Dan duurt het langer dan vier
werkweken.
Als u dit formulier ondertekent, geeft u ons toestemming om de informatie te controleren. We mogen dan
vragen over u stellen aan anderen. Bijvoorbeeld over de school of studie die u heeft gedaan. Of we kunnen
u vragen om ons originele diploma’s en andere documenten te laten zien. Ook kunnen we u vragen om
extra documenten op te sturen, als dat nodig is.
Wat kost het?
Doet u de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt? Dan krijgt u één diplomawaardering gratis. In een
diplomawaardering vergelijken we één buitenlands diploma.
Vraagt u meer dan één diplomawaardering aan? Dan betaalt u deze zelf. De kosten zijn € 123,- per extra
aanvraag. Neem hiervoor contact op met het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW).
Let op: de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) controleert of u de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
doet. Doet u de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt niet? Dan moet u de kosten zelf betalen.
Heeft u vragen?
Meer informatie over diplomawaardering vindt u op www.idw.nl.
Heeft u nog andere vragen? Stuur dan een e-mail naar info@idw.nl. Of bel met het Informatiecentrum
Diplomawaardering (IcDW), telefoon 079 321 79 30. U kunt ons bereiken van maandag tot en met
donderdag, van 9:00 tot 12:30 uur.
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1a

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen?
□ Ja, ga door naar vraag 1b
□ Nee, ga door naar vraag 2

1b

Heeft u nog een bewijs van uw school of studie in het buitenland? Bijvoorbeeld een diploma
en/of een lijst van de vakken die u heeft gedaan?
□ Ja, ga door naar vraag 2
□ Nee
U moet een ander formulier invullen. Neem hiervoor contact op met het Informatiecentrum
Diplomawaardering (IcDW)

2

Waarom vraagt u een diplomawaardering aan?
□ Ik moet verplicht inburgeren. Ik heb de brief Kennisgeving inburgeringsplicht gekregen van
DUO
□ Ik wil Nederlander worden (naturalisatie)
□ Ik ga een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aanvragen

3

Uw persoonlijke gegevens

Achternaam: _____________________________________________________________
Staat op uw diploma een andere achternaam? Vul die dan hier in.
_______________________________________________________________________
Voornamen: _____________________________________________________________
 Man
 Vrouw
Geboortedatum (dag/maand/jaar): ____________________________________________
Burgerservicenummer (BSN): _______________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________________
Schrijf hieronder op welk adres u de brief met de waardering wilt ontvangen:
Straat en huisnummer of postbus:____________________________________________
Postcode en woonplaats: ____________________________________________________
4

Land van uw diploma

In welk land heeft u het diploma behaald? _____________________________________________
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5

Uw diploma

Schrijf hier alles op wat u weet over het diploma dat u wilt laten waarderen. Heeft u de school of studie niet
afgemaakt? En heeft u geen diploma? Schrijf dit dan ook op. We kunnen dan misschien de opleiding
waarderen.
Wat is de naam van het diploma? __________________________________________________
Let op: gebruik de naam die op het diploma staat. Schrijf dit op in een westerse taal. Gebruik dus geen
Cyrillische of Arabische letters.
Van welk jaar is het diploma? ____________________
Let op: dit jaar moet op het diploma staan.
In welke taal is het diploma geschreven?________________________________________________
Wat is de naam van de school of universiteit?____________________________________________
Welke studie heeft u daar gedaan? _____________________________________________________
Hoeveel jaar duurt de school of de studie officieel? _______jaar
Heeft u de school of de studie afgemaakt?
□
Ja
□
Nee. In welk schooljaar of studiejaar bent u gestopt? __________
6

Uw scholen en studies

Geef hieronder informatie over alle scholen en studies die u heeft gedaan.
Naam van de school of universiteit
Let op: geef de originele naam.
Schrijf deze op in een westerse taal.
Gebruik geen Cyrillische of
Arabische letters.

In welke jaren
was u op
school of
universiteit?

Hoeveel jaar
duurt de school
of studie
officieel?

Diploma behaald?

Basisschool

van ____

___ jaar

____________________________

tot ____

□ nee
□ ja
In jaar: ______

Middelbare school

van ____

___ jaar

____________________________

tot ____

□ nee
□ ja
In jaar: ______

Beroepsopleiding

van ____

___ jaar

1. ___________________________

tot ____

□ nee
□ ja
In jaar: ______

2. ___________________________

van ____

___ jaar

□ nee
□ ja
In jaar: ______

tot ____

In welk jaar?
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Hogeschool of universiteit

van ____

1. ___________________________

tot ____

2. ___________________________

van ____

___ jaar

□ nee
□ ja
In jaar: ______

___ jaar

□ nee
□ ja
In jaar: ______

tot ____

7

Uw werkervaring

Schrijf hieronder of u heeft gewerkt in het beroep waarvoor u de school of studie heeft gedaan. U hoeft
geen antwoord te geven op deze vraag. Wij hebben deze informatie niet nodig om uw diploma te
waarderen. Maar de informatie is wel belangrijk om u een zo goed mogelijk advies te geven.
Beroep of werk

Tijd
van ____ (jaar)

tot ____ (jaar)

van ____ (jaar)

tot ____ (jaar)

______________________________________

______________________________________

8

Welke documenten moet u meesturen?

A.
Hieronder staan de documenten die u altijd moet meesturen. Gebruik deze lijst om te controleren
of u alles meestuurt. Als uw aanvraag niet compleet is, kunnen wij uw diploma niet waarderen. Heeft u
geen diploma of cijferlijst meer? Vraag ze dan opnieuw aan bij uw school of universiteit.

□

Het volledig ingevulde aanvraagformulier voor diplomawaardering. Controleer of u alle pagina’s
heeft ingevuld. Vergeet niet uw handtekening onder het formulier te zetten.

□

Een kopie van het diploma van de school of universiteit dat u wilt laten waarderen. Schrijf op
de kopie dat het een diploma is. En in welk jaar u het diploma heeft gekregen.
Let op: we willen alleen documenten die u van uw school heeft gekregen. En uw naam moet
erop staan.

□

Heeft u een diploma van de middelbare school of een beroepsopleiding? Stuur dan ook een
kopie mee van de cijferlijst uit het jaar dat u examen heeft gedaan.
Heeft u een diploma van een hogeschool of universiteit? Stuur dan een kopie mee van de
cijferlijsten van alle schooljaren. Of papieren waarop staat welke vakken u heeft gedaan.
Let op: we willen alleen documenten die u van uw school heeft gekregen. En uw naam moet
erop staan.

□

Een kopie van uw verblijfsvergunning. Kopieer de voorkant én de achterkant.

B.
Hieronder staan documenten die u soms moet meesturen. Dit hangt af van uw situatie. Of van de
soort school of universiteit die u heeft gedaan. Heeft u de diploma’s en cijferlijsten niet meer? Vraag deze
dan opnieuw aan bij uw hogeschool of universiteit.

□

Is uw diploma een tweede diploma van het hoger onderwijs, bijvoorbeeld een master?
Stuur dan ook een kopie mee van:
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 het bachelordiploma
 de cijferlijsten van alle studiejaren. Of de papieren van alle studiejaren waarin staat welke
vakken u heeft gedaan.
Let op: we willen alleen documenten die u van uw hogeschool of universiteit heeft
gekregen. En uw naam moet erop staan.

C.

□

Is uw diploma een derde diploma van het hoger onderwijs, bijvoorbeeld een PhD?
Stuur dan ook een kopie mee van:
 het bachelordiploma
 het masterdiploma
 de cijferlijsten van alle studiejaren van het bachelordiploma en het masterdiploma. Of de
papieren van alle studiejaren waarin staat welke vakken u heeft gedaan.
Let op: we willen alleen documenten die u van uw hogeschool of universiteit heeft
gekregen. En uw naam moet erop staan.

□

Een kopie van de brief Kennisgeving inburgeringsplicht.
Deze stuurt u mee als u verplicht moet inburgeren. U heeft deze brief gekregen van DUO.
Let op: stuurt u deze brief niet mee? Dan moet u de kosten van € 123,- voor de waardering
zelf betalen.

□

Een kopie van een officieel document waarop uw burgerservicenummer (BSN) staat. Dit is
bijvoorbeeld uw rijbewijs of uw zorgpas. Deze stuurt u mee als u Nederlander wilt worden. Of
als u een verblijfsvergunning onbepaalde tijd wilt aanvragen.
Let op: stuurt u dit document niet mee? Dan moet u de kosten van € 123,- voor de waardering
zelf betalen.

Heeft u een diploma uit één van de landen in de lijst hieronder? Dan moet u extra documenten
meesturen. Deze komen bij de documenten die hierboven al staan. Per land leest u welke extra
documenten het zijn.













Afrika (alle landen), maar niet Egypte, Libië, Marokko Algerije, Tunesië, Soedan en
Mauritanië
Heeft u een diploma van een hogeschool of universiteit? Stuur dan ook een kopie mee van het
diploma van de middelbare school.
Canada en de Verenigde Staten
Een official transcript. Dit moet u zelf opvragen bij de school of universiteit waarvan u het
diploma heeft gekregen. De school moet het official transcript rechtstreeks in een gesloten
envelop opsturen naar het IcDW.
China
Heeft u een bachelorgraad behaald via een top up of upgrade bacheloropleiding? Deze duurt
meestal 2 jaar. Stuur dan ook het diploma mee dat u nodig had om met deze studie te kunnen
starten. En de lijsten met vakken van alle schooljaren.
Heeft u een opleiding gedaan voor de graad van bachelor, master of PhD? Stuur dan het
graduation certificate én het degree certificate op.
Marokko
Heeft u een baccalauréat? Stuur dan ook een kopie mee van de cijferlijst van de lokale
académie.
Polen
Heeft u een diploma van een hogeschool of universiteit? Stuur dan ook een kopie mee van de
samenvatting van de vakken die u heeft gedaan. Soms geeft de school deze samenvatting
zelf. Soms moet u er naar vragen. Heeft u geen samenvatting, stuur ons dan een kopie van de
Indeks.
Singapore, Taiwan en Thailand
Heeft u een bachelorgraad behaald via een top up of upgrade bacheloropleiding? Deze duurt
meestal 2 jaar. Stuur dan ook het diploma mee dat u nodig had om met deze studie te kunnen
starten. En de lijsten met vakken van alle schooljaren.
Maleisië en Sri Lanka
Heeft u een diploma General Certificate of Education A-level? Stuur dan ook een kopie mee
van het diploma General Certificate of Education O-level. En de lijsten met vakken die u heeft
gedaan.
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9

Handtekening

Zet uw handtekening onder dit formulier. U zegt ermee dat u alles heeft ingevuld. En dat alles waar is.

Uw handtekening

____________________________________________

Datum _______________________________________

(dag/maand/jaar)

De Expertisecentra SBB en EP-Nuffic beslissen over uw waardering. SBB en EP-Nuffic gebruiken uw
gegevens alleen om de waardering te maken. Ze geven uw persoonlijke gegevens niet aan anderen.
10

Waar stuurt u het formulier naartoe?

U kunt het formulier en alle documenten opsturen naar:
IcDW (Informatiecentrum Diplomawaardering)
Postbus 7338
2701 AH Zoetermeer
Zet op de envelop en in de brief dat het gaat om ‘inburgering’.
U kunt het ook mailen naar:
info@idw.nl
Mailt u de documenten, denk dan aan het volgende:
o Schrijf bij het onderwerp dat het gaat om ‘inburgering’.
o Stuur de documenten als pdf.
o Stuur geen documenten via WeTransfer, Dropbox, Google Drive enz.
o Scan documenten in kleur. We willen geen foto’s of plaatjes van documenten.
o We moeten alle teksten en stempels goed kunnen lezen.
o De e-mail mag niet groter zijn dan 15 MB.
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