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Welke zaken worden op een diploma vermeld? 

Inleiding 

Wat er op het diploma moet staan, is voor onder andere het voortgezet onderwijs en mbo officieel 

voorgeschreven in de regeling modellen diploma’s via DUO. Het NCP krijgt regelmatig de vraag of 

er ook voor non-formele diploma’s richtlijnen of verplichtingen bestaan. Dat is niet het geval. In 

deze notitie geven we enkele richtlijnen die in onze ogen van belang zijn om op NLQF ingeschaalde 

diploma’s te vermelden. Deze richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel en gebaseerd op de regeling 

modellen diploma’s die er bestaan en de wettelijke richtlijnen.                                                 

Door OCW gereguleerde diploma’s 

Volgens de wettelijke richtlijnen (bron DUO) moeten op de door OCW gereguleerde diploma’s in 

ieder geval staan: 

• Geboorteplaats (volgens identiteitsbewijs)  

• Naam kandidaat (roepnaam of officiële naam) 

• Datum uitslag examen of datum van de uitreiking 
 

Op de voorbeelden volgens de regeling modellen diploma’s staan ook de volgende zaken vermeld 

(zie bijlage 1 en 2): 

• Ondertekening Secretaris eindexamen 

• Ondertekening Directeur van opleidingsorganisatie/organisatie die het diploma 

verstrekt/uitgeeft 

• De naam van de opleiding/het profiel 

• Handtekening kandidaat 

• Plaats ondertekening  

• Datum ondertekening 

• Het NLQF/EQF niveau 

Non-formele diploma’s van organisaties die een inschalingsaanvraag NLQF 

indienen 

De bovenstaande voorbeelden en bijlagen kunnen als basis en als voorbeeld dienen voor 

organisaties die hun kwalificatie willen laten inschalen in het NLQF.  

 

Wat zijn richtlijnen om te vermelden op een NLQF diploma?  

Voorop staat: duidelijkheid verschaffen richting de kandidaat die het diploma verkrijgt. De 

volgende zaken zijn van belang om op ingeschaalde diploma’s NLQF te vermelden: 

• Naam kwalificatie (dient hetzelfde te zijn als de naam die in het NLQF register komt te staan 

om verwarring te voorkomen) 

• De organisatie die het diploma verstrekt/het diploma uitgeeft, eventueel voorzien van het logo. 

• Een zin zoals: Kandidaat X heeft met goed gevolg afgelegd/heeft met succes afgerond/heeft 

met gunstig gevolg afgelegd… et cetera 
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• De naam van de kandidaat (voorletters of volledige namen en achternaam zoals op het 

identiteitsbewijs vermeld) 

• De geboortedatum van de kandidaat  

• Het geslacht van de kandidaat 

• De naam en handtekening van de voorzitter van de examencommissie 

• De naam en handtekening van de tekeningsbevoegde van de organisatie die het diploma 

uitgeeft/verstrekt (bijvoorbeeld de directeur) 

• Handtekening kandidaat 

• De plaats en datum van ondertekening  

• Het juiste NLQF niveau en NLQF logo 

Voorbeeld ter illustratie 

 

 
  



 

3 

Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 

 
 


