Informatie over de waardering van buitenlandse diploma's
Doet u (binnenkort) de Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt voor uw inburgeringsplicht,
naturalisatie of de aanvraag verblijfsvergunning onbepaalde tijd? Dan kunt via www.idw.nl gratis een
Diplomawaardering of een Indicatie onderwijsniveau van uw buitenlandse diploma of opleiding
aanvragen. In ons advies staat vermeld wat uw diploma van school of universiteit of opleiding waard is
in Nederland. Dit is belangrijk als u werk wilt vinden in Nederland.
Wanneer kunt u een aanvraag doen?
We raden u aan alleen een aanvraag te doen als u na de basisschool nog naar school bent geweest.
Heeft u meer dan één diploma? Dan moet u duidelijk aangeven voor welk diploma u de waardering
wilt hebben. Bijvoorbeeld het diploma waarmee u in Nederland wilt gaan werken.
Soms kunnen we een diploma niet waarderen. U krijgt dan van ons een Bericht geen waardering.
Bent u (ooit) als vluchteling naar Nederland gekomen? En heeft u een opleiding gevolgd in het
buitenland, maar heeft u daar geen documenten meer van, zoals een diploma en/of
vakkenoverzicht(en)? In dat geval kunt u een Indicatie onderwijsniveau van uw diploma krijgen.
Geeft u dan bij het doen van de aanvraag aan dat u geen document heeft van uw opleiding.
Voor de volgende diploma’s kunt u geen waardering aanvragen:
- Cursussen of opleidingen die korter waren dan 1000 uur. Een schooljaar is 1000 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.
Hoe doet u een aanvraag?
U gaat naar www.idw.nl. Via de knop “Aanvragen” en “aanvragen voor inburgering” maakt u een Mijn
IDW account aan. U kunt de aanvraag helemaal digitaal doen in het Nederlands of Engels. Alle
informatie over uw opleiding kunt u digitaal invullen, en u kunt alle documenten meteen uploaden. U
kunt de aanvraag ook doen met uw telefoon of tablet.
Welke documenten moet u altijd uploaden?

Document
Kopie van uw verblijfsvergunning (voor- én
achterkant)
Kopie van de brief Kennisgeving
inburgeringsplicht
Kopie van een officieel document waarop uw
burgerservicenummer (BSN) staat
Kopie van het diploma dat u wilt laten
waarderen
Kopie van het vakkenoverzicht uit het jaar
waarin u examen heeft gedaan
(bij diploma middelbare school of
beroepsopleiding)
Kopie van de vakkenoverzichten van alle
schooljaren
(bij diploma hogeschool of universiteit)
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Soms moet u extra documenten uploaden. Tijdens het beantwoorden van de vragen ziet u welke
documenten dat zijn.
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Weet u niet zeker of uw documenten voldoende zijn voor een Diplomawaardering?
Upload alle documenten die u nog heeft van uw opleiding, zoals een diploma of vakkenoverzicht.
Heeft u nog andere documenten over uw beroep? Upload deze dan ook.
Op basis van de documenten die u uploadt krijgt u een Diplomawaardering, een
Opleidingswaardering, een Bericht geen waardering of een Indicatie onderwijsniveau.
Hoe lang duurt de waardering?
Heeft u alle documenten geüpload? Dan duurt het vier werkweken voordat u de waardering kunt
downloaden. U krijgt een e-mail wanneer het advies klaar is. Stuurt u ons niet meteen alle
documenten? Dan duurt het langer dan vier werkweken.
Wat kost het?
Doet u (binnenkort) de Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt voor uw inburgeringsplicht,
naturalisatie of de aanvraag verblijfsvergunning onbepaalde tijd? Dan krijgt u één Diplomawaardering
of Indicatie onderwijsniveau gratis. We vergelijken daarin één buitenlands diploma. Extra aanvragen
moet u zelf betalen.
Heeft u vragen?
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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