
Diplomawaardering: bij welk loket moet ik zijn? 

Wat is mijn (oude) Nederlandse diploma waard? Wat is het diploma van mijn werknemer of van mijn toekomstige student waard? En wat als ik naar het 
buitenland wil? Dit zijn veel gehoorde vragen die op ons afkomen. Het kan verwarrend zijn om uit te zoeken bij welke organisatie je terecht kunt om het 
juiste antwoord te krijgen op de vraag. Een aantal organisaties in Nederland houdt zich bezig met diplomawaardering. Om u zo goed mogelijk op weg te 
helpen staan deze organisaties hieronder vermeld. Daarna volgt een beslisboom om u naar de juiste organisatie te verwijzen.  
 
Wat is diplomawaardering? 
Een diplomawaardering is een advies waarin een buitenlands diploma vergeleken wordt met een Nederlands diploma op basis van een aantal 
vastgestelde criteria (o.a. niveau, inhoud, doel en leeruitkomsten). Een diplomawaardering is geen rechtsgeldig document, maar wordt uitgebracht door 
instanties die nationaal aangemerkt zijn als expertisecentra op het gebied van diplomawaardering en erkenning. Je zal in de meeste gevallen een 
diplomawaardering nodig hebben als je toelating zoekt tot een (vervolg)opleiding in Nederland of als je in Nederland wilt werken. De diplomawaardering 
kan je helpen bij het maken van een studiekeuze of met je zoektocht naar een geschikte baan. Een onderwijsinstelling gebruikt het advies om je in de 
juiste studie en in het juiste jaar te plaatsen en een potentiele werkgever krijgt een indruk van het niveau van je kennis en vaardigheden.  
 
Nuffic (link) 
Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Op verzoek van hoger onderwijsinstellingen, de overheid, werkgevers en 
particulieren (via het Informatiecentrum Diplomawaardering, IcDW), brengt Nuffic diplomawaarderingen uit ten behoeve van inkomende en uitgaande 
mobiliteit. Nuffic is door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen als het Nederlandse ENIC-NARIC (netwerk van informatiecentra op 
het gebied van erkenning: http://www.enic-naric.net/index.aspx), en het nationaal “Assistance Centre” (netwerk van informatiecentra op het gebied van 
de erkenning van gereglementeerde beroepen: https://www.nuffic.nl/hoger-onderwijs/diplomawaardering/beroepserkenning). Nuffic is het 
expertisecentrum in Nederland voor de waardering van buitenlandse diploma’s behaald in het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs) en voor diploma’s die toegang geven tot het hoger onderwijs. 
 
S-BB (link) 
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo 
steeds de vakmensen die ze nodig hebben. 
 
S-BB heeft een afdeling diplomawaardering en onderwijsvergelijking. Deze afdeling is het expertisecentrum voor buitenlandse kwalificaties op vmbo- en 
mbo-niveau. Wie met een buitenlands diploma in Nederland wil werken of studeren, kan hier terecht. 
 

https://www.nuffic.nl/voortgezet-onderwijs/diplomawaardering
https://www.s-bb.nl/studenten/diplomawaardering-en-onderwijsvergelijking


Het ministerie heeft SBB aangewezen als National Reference Point (NRP). Als NRP maakt SBB kwalificaties internationaal transparanter. Dat bevordert de 
grensoverschrijdende mobiliteit van mensen. 
 
De afdeling biedt verschillende producten en diensten aan voor het bepalen van de waarde van buitenlandse kwalificaties op vmbo- en mbo-niveau. Ook 
vergelijkt SBB oudere Nederlandse mbo-diploma's met de huidige kwalificatiestructuur. 
 
IcDW (link) 
Het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW) is het gezamenlijke digitale loket van SBB en Nuffic, en is sinds 2003 gevestigd bij SBB. Het IcDW 
zorgt voor de administratieve behandeling van aanvragen voor diplomawaardering. 
 
NCP NLQF (link) 
Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Het NCP NLQF heeft de 
volgende taken: 
• De inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald, opnemen in het 

NCP-register. Dit register is in te zien op www.nlqf.nl. 
• Informatie en communicatie over het NLQF en EQF. 
• Monitoring en evaluatie van het NLQF van zowel het kwalificatieraamwerk zelf als het invoeringsproces. 
Organisaties die een niet door de overheid gereguleerd diploma of kwalificaties op onafhankelijke wijze willen laten inschalen op 1 van de 8 niveaus van 
het NLQF kunnen hier terecht. 
 
DUO (link) 
DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en 
organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. 
 
Met betrekking tot diploma’s voert DUO een aantal taken uit, waaronder: 
• Legalisatie van een diploma, indien een gelegaliseerd opleidingsdocument nodig is voor werk of studie in het buitenland. 
• Erkenning van een buitenlands diploma teneinde in Nederland in het onderwijs te mogen werken. Het gaat hier om beroepen in het onderwijs en de 

kinderopvang. Voor het onderwijs zijn dat: leraar primair onderwijs, vakleerkracht primair onderwijs, leraar algemeen voortgezet onderwijs en 
docent in de sector beroepsonderwijs en volwasseneducatie; voor de kinderopvang zijn dat gastouder, beroepskracht kindercentrum, beroepskracht 
peuterspeelzaal, beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang en beroepskracht voorschoolse educatie kindercentrum, beroepskracht 
voorschoolse educatie peuterspeelzaal.  

 

https://www.idw.nl/nl/startpagina.html
http://www.nlqf.nl/veelgestelde-vragen
https://duo.nl/particulier/diplomas/index.jsp


Beslisboom 
Hieronder is een beslisboom gemaakt om de juiste organisatie te vinden die uw vraag kan beantwoorden. Zo wordt een kastje-naar-de-muur route 
voorkomen! 



Wilt u werken in een 
gereglementeerd beroep?

(zie hiervoor 
www.beroepserkenningen.nl)

Heeft u een buitenlands 
diploma en wilt u in NL 
werken? – Bent u een 

werkgever?

Wil je een opleiding volgen?
(mbo/hbo/wo)

Wilt u een waardering van 
een in het buitenland 

behaald diploma?

Neem contact op met 
de bevoegde autoriteit 

van uw beroep

Neem contact op met 
de www.idw.nl

Neem contact op met 
een onderwijsinstelling

Oud VO-diploma bijvoorbeeld 
Mulo, MMS of HBS?

Mbo-diploma?

Wo of hbo-diploma?

Particulier of privaat diploma?

Wilt u een verklaring van een 
(oud) NL diploma?

Vraag een diploma 
beschrijving aan bij 

DUO

Naar buitenland?

Naar buitenland?

Ja, neem contact op 
met de private 

opleidingsinstelling

Europass Certificaatsupplement 
(CS) aanvragen via: www.s-

bb.nl

Oud diploma?

Vraag een diplomabeschrijving 
aan via Nuffic.nl

Neem contact op met Nuffic via 
contactformulier*

Inzicht in het niveau krijgen? 
Kijk op www.nlqf.nl let op: nog 

niet alles is ingeschaald qua 
niveau

Vraag een SBB-
verklaring aan via 

www.s-bb.nl
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* Nuffic maakt geen waarderingen van oude NL diploma’s maar kan in de meeste gevallen relevante informatie over oude opleidingen verzorgen
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