Aanvraag kopie diploma en/of certificaten of
omzetten van diploma/cijferlijst in het Engels
Wanneer je je originele diploma, door welke omstandigheid dan ook, bent kwijtgeraakt, kan het
Mediacollege Amsterdam een verklaring afgeven.
Ben je nog wel in het bezit van je originele diploma, en heb je een gewaarmerkte kopie nodig,
dan kan het Mediacollege Amsterdam deze verstrekken.
Of wil je je diploma en cijferlijst laten omzetten in het Engels?
Lees hieronder meer informatie over deze drie mogelijkheden. Onderaan vind je ook meer
informatie over het diplomaregister van DUO.

Verklaring
Regelmatig komt het voor dat een kopie van het diploma of certificaten wordt opgevraagd.
Meestal is de reden dat men het origineel is kwijtgeraakt. Er worden geen (gewone) kopieën of
duplicaten door het Mediacollege Amsterdam verstrekt. In plaats van een kopie kan het
Mediacollege Amsterdam een verklaring af te geven.
De verklaring wordt afgegeven mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1) Het verzoek wordt schriftelijk of per email (info@ma-web.nl) gedaan*.
2) Het verzoek wordt gericht aan het examenbureau MBO**.
3) In het archief van het Mediacollege Amsterdam is terug te vinden dat de student met
goed gevolg de opleiding heeft voltooid.
4) Vooraf of bij de uitreiking van de verklaring is € 50,- overgemaakt onder vermelding van
naam en aanvraag verklaring van bedoelde diploma.
*Met vermelding van volledige naam, geboorteplaats, geboortedatum, type opleiding en jaar van
diplomering.
**Voor het VBO, VMBO, LBO, LTS geldt dat de aanvraag gericht moet worden aan DUO-IBGroep. www.ibgroep.nl

Gewaarmerkte kopie
De student ontvangt bij de diploma-uitreiking op het Mediacollege Amsterdam, naast het originele
diploma, een gewaarmerkte kopie. De gewaarmerkte kopie bestaat uit een kopie met een
stempel en een handtekening.
In het geval dat een student verder gaat studeren, vragen de vervolgopleidingen (meestal een
hbo-instelling) om een gewaarmerkte kopie van het diploma. Ook kan het zijn dat de IBG of CFI
een gewaarmerkte kopie vraagt van de gediplomeerde bij het terugvorderen of stopzetten van de
studiefinanciering.
Mocht de afgestudeerde nóg een gewaarmerkte kopie nodig hebben, dan kan deze kopie alleen
gemaakt worden van het originele diploma. Deze is in het bezit van de afgestudeerde. Op dit
diploma staat namelijk de handtekening van de afgestudeerde. Op de kopie wordt een stempel
gezet en een handtekening van degene die gemachtigd is een kopie af te geven. Dit heet
waarmerken. Gemachtigd zijn de leden van de examencommissie, de secretaris van de
examencommissie en de managementassistent van het Mediacollege Amsterdam.
De aanvrager dient dus met het origineel naar school te komen met een identificatiebewijs voor
het maken van de gewaarmerkte kopie. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Omzetten diploma en cijferlijst in het Engels
Wil je je mbo-diploma en cijferlijst om laten zetten in het Engels? Dat kan. Stuur dan een verzoek
daartoe naar het examenbureau van het Mediacollege Amsterdam. De verklaring wordt
afgegeven mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1) Het verzoek wordt schriftelijk of per email (info@ma-web.nl) gedaan*.
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2) Het verzoek wordt gericht aan het examenbureau MBO.
3) In het archief van het Mediacollege Amsterdam is terug te vinden dat de student met
goed gevolg de opleiding heeft voltooid.
4) Vooraf of bij de uitreiking van het vertaalde diploma/cijferlijst is € 50,- overgemaakt onder
vermelding van naam en ‘omzetten diploma/cijferlijst in Engels’ + vermelding bedoelde
diploma.
*Met vermelding van volledige naam, geboorteplaats, geboortedatum, type opleiding en jaar van
diplomering.

Diplomaregister DUO
Heb je direct je diplomagegevens nodig, bijvoorbeeld omdat je een cv aan het maken bent? Met
het diplomaregister in Mijn DUO kun je snel en gemakkelijk bij je diplomagegevens. Je kunt ook
een digitaal uittreksel maken waarmee je kunt aantonen welke diploma’s je hebt behaald.
In het register staan gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften, zoals de naam van
de opleiding, de naam van de onderwijsinstelling en het jaar waarin je het diploma hebt behaald.
Diploma’s in het diplomaregister
Het diplomaregister bevat de gegevens van diploma’s zoals deze door de onderwijsinstellingen
zijn aangeleverd aan DUO. Het register bevat gegevens van diploma’s maar geen digitale versies
van papieren diploma’s.
Heb je onlangs je diploma behaald? En staat dit diploma nog niet in het diplomaregister? Mogelijk
heeft jouw opleiding dit nog niet aan DUO doorgegeven.
Staan je onderwijssoort en examenjaar niet in de lijst? Dat kan in de toekomst wel het geval zijn.
Het register wordt de komende jaren namelijk verder gevuld met de dan behaalde diploma’s.
Inloggen en uittreksel downloaden
Als je gegevens in het diplomaregister staan, dan kun je ze bekijken wanneer je bent ingelogd in
Mijn DUO. Om in te loggen op Mijn DUO, heb je een DigiD-inlogcode met sms-authenticatie
nodig.
Je kunt een digitaal uittreksel downloaden van de beschikbare diplomagegevens. Dit uittreksel is
een PDF-document met een certificaat (een beveiligde pdf). Dit certificaat is een
echtheidskenmerk dat garandeert dat het document van DUO afkomstig is en dat aantoont dat je
de diploma’s daadwerkelijk hebt behaald. Het is 3 jaar geldig. Je kunt dit uittreksel gebruiken bij
bijvoorbeeld een sollicitatie. Let op: een uitgeprint uittreksel heeft geen waarde.
Hieronder staan welke diplomagegevens er in het register zijn opgenomen.
Onderwijssoorten
Wetenschappelijk onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Voortgezet onderwijs*

Vanaf
1996
1996
2007
2007
2006

*Van diploma’s in het voortgezet onderwijs zijn de gegevens van vakken en cijfers opgenomen.
Van de andere onderwijssoorten en jaren zijn deze gegevens niet beschikbaar.

Pagina 2 van 2

