Welke diploma's kunnen niet gewaardeerd worden?
Algemeen:
 Cursussen of opleidingen die korter dan 1000 uur (een schooljaar) geduurd hebben.
 Diploma's die buiten het reguliere onderwijs behaald zijn, bijvoorbeeld bij een particulier instituut.
 Nederlandse diploma's en / of certificaten.
Specifiek:
 Rijbewijzen, zwemdiploma’s, werkgeversverklaringen, verklaringen waaruit blijkt dat u een beroep mag
uitoefenen.
 Certificaat heftruckchauffeur
 ICT-cursussen, zoals cursussen Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) of een
typediploma
 EHBO-diploma
 Certificaat van korte beveiligingscursussen (korter dan 1000 uur)
 Ondernemersdiploma's, Certificaten of Getuigschriften van Bedrijfsbeheer
 Opleidingen voor politie, brandweer of opleidingen in het leger
 Zeevaartopleidingen (korter dan 1000 uur en / of gevolgd buiten het reguliere onderwijs)
 Branche-diploma's (korter dan 1000 uur en / of gevolgd buiten het reguliere onderwijs)
 Specialistische interne ziekenhuisopleidingen, zoals OK-assistent en Anesthesie (zie College Zorg
Opleidingen via www.czo.nl)
LET OP: Het kan voorkomen dat we geen uitspraak kunnen doen over het diploma. In dat geval ontvangt u
een Bericht geen Waardering. De desbetreffende landenexpert stelt een Bericht geen Waardering op na
inhoudelijke beoordeling van de aanvraag.
Als wij een Bericht geen Waardering afgeven, ontvangt u het bedrag dat u aan ons heeft overgemaakt niet
terug.

Wanneer kunt u beter direct met een andere organisatie contact opnemen?


Als u met een buitenlands diploma een reguliere opleiding wilt volgen in Nederland
Neemt u dan contact op met de school, hogeschool of universiteit waar u de opleiding wilt volgen. De
onderwijsinstelling beslist of zij u toelaat en of u vrijstelling kunt krijgen voor bepaalde
studieonderdelen. De onderwijsinstelling kan bij SBB of Nuffic een diplomawaardering aanvragen.
Deze regeling geldt niet voor particuliere onderwijsinstellingen. U moet dan zelf een
diplomawaardering aanvragen.



Als u een onderwijsbevoegdheid of een academische titel wilt aanvragen
Neemt u dan contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO),
Afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie
Telefoonnummer: 050 599 80 36
E-mail: ks.dw@duo.nl

Website www.duo.nl

Gereglementeerde (bij wet beschermde) beroepen
Sommige beroepen zijn gereglementeerd (bij wet beschermd) in Nederland. Voorbeelden zijn arts, leraar
verpleegkundige en apothekersassistent. Dit betekent dat iemand alleen in dit beroep mag werken na
toestemming door de bevoegde autoriteit (de organisatie die beslist over de toegang tot het beroep). Deze kijkt
onder andere of iemand voldoet aan de juiste opleidingseisen.
Wilt u werken in een gereglementeerd beroep in de gezondheidszorg, zoals verpleegkundige, fysiotherapeut
of Verzorgende IG? Dan moet u een aanvraag indienen bij het Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg (CIBG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
BIG - informatielijn: 0900 - 8998225
Telefoonnummer vanuit het buitenland: + 31 70 340 6600

E-mail info@bigregister.nl;
website www.bigregister.nl
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Een diplomawaardering verleent geen toestemming om in het beroep te mogen werken.

Meer weten?
Op www.beroepserkenning.nl kunt u nagaan of uw beroep in Nederland beschermd is. Ook staat hier per
beroep de bevoegde autoriteit vermeld.
Wilt u toch eerst weten wat uw diploma waard is? Dan kunt u een diplomawaardering aanvragen.
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