Landelijk diplomaregister
Op 1 november 2012 trad de Wet diplomaregister in werking en heeft de
overheid een landelijk diplomaregister ingesteld.
Het diplomaregister biedt helderheid over de echtheid van diploma’s.
Ook kan een onderwijsinstelling controleren of een student voldoet aan
de vooropleidingseisen van een opleiding. Zie ook: veelgestelde vragen
Het diplomaregister wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Groningen.
Informatie
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Kempkensberg 12
9722 TB Groningen
T +31 50 5997778
diplomaregister@duo.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------(Informatie van site DUO over het diplomaregister)

1.

Wat is het diplomaregister?

Het diplomaregister is een online applicatie die gegevens beschikbaar stelt. In het diplomaregister
staan gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften, zoals de naam van de opleiding, de
naam van de onderwijsinstellingen en het examenjaar. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de
persoonsgegevens van de diplomabezitter.

2.

Wie kan in het diplomaregister kijken?

Diplomabezitters, overheidsorganisaties en scholen en onderwijsinstellingen hebben rechtstreeks
toegang tot het diplomaregister. Overheidsorganisaties en scholen en onderwijsinstellingen kunnen
de diplomagegevens bekijken die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken.
Diplomabezitters kunnen hun eigen diplomagegevens inzien of een uittreksel van hun
diplomagegevens maken. Werkgevers hebben geen toegang tot het diplomaregister, ook niet als ze
daarvoor toestemming krijgen van een sollicitant of werknemer.
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3.

Wie heeft toegang tot het diplomaregister?

Onderwijsinstellingen
Scholen en onderwijsinstellingen hebben beperkt toegang tot de gegevens in het
diplomaregister.
U kunt het diplomaregister inzien door in te loggen op de beveiligde site. Als u gebruikt wilt
maken van het diplomaregister, moet u geautoriseerd zijn voor de beveiligde site. Daarnaast
moet de beheerder van de beveiligde site op uw school of instelling u ook de rol toe hebben
gewezen waaraan de toegang tot het diplomaregister hangt.
Beperkte toegang
Scholen en onderwijsinstellingen gebruiken de gegevens uit het diplomaregister voor de
aanmeldings- en selectieprocedure. De autorisatie voor de gegevens in het diplomaregister is
daarom afhankelijk van de onderwijssoort van uw school of onderwijsinstelling. Hieronder vindt u de
autorisaties per onderwijssoort:





hoger onderwijs: toegang tot alle diplomagegevens, behalve inburgeringsexamens.
middelbaar beroepsonderwijs: toegang tot alle diplomagegevens, behalve de gegevens van
het hoger onderwijs, de inburgeringsexamens en de NT2-examens.
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, voortgezet onderwijs,
voortgezet speciaal onderwijs: toegang tot diplomagegevens van het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs, het voortgezet onderwijs en het staatsexamen voortgezet onderwijs.

Overheidsorganisaties
Enkele overheidsorganisaties kunnen gebruikmaken van de diplomagegevens in het
diplomaregister. Dit doen ze alleen als ze deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren
van hun taken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bijvoorbeeld, gebruikt
de gegevens voor de werkzaamheden van het UWV Werkbedrijf. Het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt de gegevens voor het BIG-register.
Diplomahouders
Als de gegevens van een diplomahouder in het diplomaregister staan, dan kan hij deze gegevens
bekijken in Mijn DUO, de beveiligde selfserviceapplicatie van DUO. De diplomahouder kan alleen zijn
eigen diplomagegevens bekijken. Deze gegevens zijn namelijk via DigiD gekoppeld aan het
burgerservicenummer van de diplomahouder.

Melding aan de diplomabezitter
Als u de gegevens van een diplomahouder bekijkt, dan wordt dit geregistreerd in Mijn DUO. De
diplomahouder kan zien welke onderwijstelling zijn gegevens heeft bekeken, en wanneer.
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4.

Wat zit er in het diplomaregister?

Het diplomaregister bevat de gegevens van diploma’s van door de overheid gefinancierde
Nederlandse opleidingen (bekostigd onderwijs). De volgende onderwijssoorten en jaren zijn
opgenomen:
Onderwijssoorten

Vanaf

Wetenschappelijk onderwijs

1996 *

Hoger beroepsonderwijs

1996

Middelbaar beroepsonderwijs

2007 **

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

2007

Voortgezet onderwijs

2006 **

Voortgezet onderwijs staatsexamen

2011

Voortgezet speciaal onderwijs

2012

Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen

2011

Extraneus voortgezet onderwijs

2012

Nederlands als tweede taal staatsexamen

2011

Inburgeringsexamen

2007

* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010
** AOC's (Agrarisch Opleidingscentrum) vanaf 2011
Cijferlijst
Van diploma’s in het voortgezet onderwijs zijn de gegevens van vakken en cijfers opgenomen (m.u.v.
de rekentoets). Van de andere onderwijssoorten en jaren zijn deze gegevens niet beschikbaar.
Andere diploma's
Het register wordt de komende jaren verder gevuld, onder andere met de gegevens van diploma's
van het niet-bekostigde, particuliere onderwijs.
Diploma niet in het diplomaregister
Staat een diploma wel in de bovenstaande lijst, maar niet in het diplomaregister? Dan heeft DUO de
gegevens waarschijnlijk nog niet ontvangen van de onderwijsinstelling.

Uittreksel uit het diplomaregister (bijv. bij sollicitaties)
Een sollicitant of werknemer kan bijvoorbeeld aan de werkgever een digitaal uittreksel sturen met
zijn gegevens uit het diplomaregister. De sollicitant of werknemer kan dit gestandaardiseerde digitale
uittreksel zelf maken in het diplomaregister. De gegevens van dit uittreksel zijn gelijk aan de
gegevens in het diplomaregister. Met deze gegevens kunt u controleren welke diploma’s iemand
heeft behaald.
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Certificaat uittreksel
Het uittreksel is een pdf-document dat is voorzien van een certificaat. Het certificaat functioneert als
echtheidskenmerk en garandeert dat het document van DUO afkomstig is. Een pdf met gegevens uit
het diplomaregister met een geldig certificaat is een rechtsgeldig document dat vergelijkbaar is met
een gewaarmerkte kopie van een diploma.
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