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Aanvraag
Diplomabeschrijving
Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Diplomadiensten 
Postbus 30157
9700 L J Groningen 
 
Meer informatie 
duo.nl 
(050) 599 77 78

      1          

1.1  Achternaam

 Eerste officiële voornaam en 
 overige voorletters 

1.2  Geboortedatum

1.3 Straat en huisnummer
  
 Postcode en woonplaats

 Land

1.4 Telefoon en e-mail

1.5  Wilt u de post op het boven-
genoemde adres ontvangen?     

1.6  Hebt u een contactpersoon of 
-instantie? 

Uw gegevens

|
Voornaam                   Overige voorletters

|                     |       n    Man   n    Vrouw

Dag   Maand  Jaar

|                              

|           

|
Telefoon         E-mail         

|           |   

n Ja     

n Nee  > Vul hieronder uw postadres in

Straat en huisnummer

|                              
Postcode en woonplaats

|          
Land       

| 

       
n Nee

n Ja > Vul de machtiging bij vraag 1.8  in



2 van 2

1.7   Machtiging contactpersoon of 
-instantie

1.8  Ik verklaar dat ik bereid ben 
alle handelingen bij DUO uit te 
voeren die noodzakelijk zijn voor 
deze aanvraag.

1.9  Ik machtig mijn contactpersoon 
of -instantie om alle hande-
lingen bij DUO uit te voeren 
die noodzakelijk zijn voor deze 
aanvraag.   

      2          

2.1  Welk diploma van algemeen 
voortgezet onderwijs wilt u laten 
beschrijven?

       3        

3.1  U moet de volgende documen-
ten meesturen

      4        

4.1  Ik verklaar dat dit formulier 
volledig en naar waarheid is 
ingevuld.

Naam instantie (indien van toepassing)

|
Achternaam               Eerste officiële voornaam en overige voorletters

|                  |
Straat                             Huisnummer

|                              |
Postcode          Plaats

|            |
Telefoon          E-mail

|            |

Dag   Maand  Jaar

Handtekening

|

Dag   Maand  Jaar

Handtekening

|

Aanvraag

Voor de beschrijving van een diploma wordt €57,- in rekening gebracht. De genoemde prijs is onder voorbehoud van 
prijswijzigingen. Lees de toelichting.

|              

Bewijsstukken

Voor de beschrijving heeft DUO een aantal documenten nodig. Stuur niet meer gegevens mee dan gevraagd wordt. DUO 
neemt contact met u op als er aanvullende gegevens nodig zijn.

• Stuur een overzicht van uw opleidingen (na het basisonderwijs) mee 
• Een kopie van uw diploma waarvoor u een beschrijving aanvraagt
• Cijferlijsten behorend bij uw diploma
  

Handtekening

Dag   Maand  Jaar       Plaats        

  |   
Handtekening

|

Toelichting
Betaling
Als wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen, krijgt u een 
betalingsverzoek per e-mail.
 
Hoe lang duurt het?
Binnen 3 weken na ontvangst van uw betaling krijgt u de 
diplomabeschrijving retour.
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