
1 

Mijn diploma kwijt, wat nu? 

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed krijgt nogal eens vragen van
mensen die hun diploma zijn kwijtgeraakt.  

Navraag bij DUO  
In veel gevallen kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie 
van OCW (DUO) het diplomaregister raadplegen en een verklaring van afgelegd 
examen opvragen. DUO heeft een overzicht van opleidingen en jaargangen 
waarvoor dit mogelijk is. 

Navraag bij uw school 
Wanneer DUO niet over uw examengegevens beschikt, kunt u contact opnemen 
met de administratie van uw onderwijsinstelling en vragen om een 
afstudeerverklaring of een gewaarmerkte kopie van uw diploma. 
Onderwijsinstellingen hebben namelijk op grond van de Archiefwet de plicht 
om hun examengegevens voor een zekere tijd in goede, geordende en 
toegankelijke staat te bewaren. De examengegevens mogen alleen worden 
vernietigd op grond van een vastgestelde en geldende selectielijst. Zie 
hieronder voor een overzicht van selectielijsten en bijbehorende 
bewaartermijnen. 

De Inspectie merkt dat het opvragen van examengegevens nogal wat
inspanning kan vragen. Dat is in het bijzonder het geval wanneer u langere tijd 
terug bent afgestudeerd of wanneer de onderwijsinstelling is gefuseerd met 
andere instellingen. 

Mocht u problemen ondervinden, dan raden wij u aan om een schriftelijk 
verzoek in te dienen bij het bestuur van de onderwijsinstelling. Als uw 
onderwijsinstelling niet meer bestaat of is gefuseerd, dan kunt u terecht bij de 
rechtsopvolger. Als u niet weet welke instelling de rechtsopvolger is, dan kunt  
dit voor de open are scho en navragen i  de gemeente  i ondere scho en i n 
in vee  geva en een stichting of een vereniging  et it oe en van de 
rechtsopvo ging is van ege de partic iere rechtsvorm gecomp iceerd  aa  
heeft innen de regio een f sie p aatsgevonden met estaande inste ingen voor 
i onder onder i s en nt  daar a snog navraag doen
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Speldregistratie 
Heeft u een diploma als verpleegkundige of verzorgende behaald en bent u nog 
in het bezit van de draaginsigne die bij de diplomering aan u is uitgereikt (de 
‘speld’), dan kunt u voor uw diplomagegevens navraag doen bij het CIBG 
(www.cibg.nl) van het ministerie van VWS. Verzorgenden die hun diploma 
behaalden werden geregistreerd bij de inspectie voor de volksgezondheid in de 
zogeheten speldboeken. Deze zijn in beheer bij het CIBG. Het is zeer 
aannemelijk dat ook u met naam, geboortedatum, nummer en 
opleidingsinstituut bent opgenomen in deze registratie. We raden aan om een 
verzoek (via https://www.cibg.nl/contact) te sturen aan het CIBG, t.a.v. het 
hoofd van het Cluster Register. Hiermee verzoekt u dan om een Verklaring van 
afgelegd examen af te geven op basis van de registratie in het speldenboek. 
Vermeldt u in uw verzoek ook het nummer van de speld die u bij uw diploma 
uitgereikt heeft gekregen. U kunt verder aangeven dat de examengegevens niet 
bij DUO zijn aangeleverd, dat er geen rechtsopvolger van de opleiding lijkt te 
zijn die over de examengegevens beschikt en dat u daarom een beroep doet op 
het speldenboek. 

Erkenning Verworven Competenties 
Lukt het helemaal niet om uw diplomagegevens terug te vinden, dan kunt u 
voor een alternatief kiezen: het laten erkennen van verworven competenties. 
Met het nationaal kenniscentrum EVC kunt u uitzoeken of het verwerven van 
een ervaringscertificaat op korte termijn een passende oplossing biedt voor het 
verlies van uw diploma. Met een EVC-certificaat heeft u de mogelijkheid om uw 
werkgever te tonen dat u ook zonder diploma over de vereiste kennis en 
vaardigheden beschikt. Het betreft hier niet een opleiding maar een traject van 
meerdere weken (tegen betaling) waarin u wordt begeleid en getoetst en dat 
wordt afgesloten met een erkend certificaat. Informatie over de mogelijkheden 
vindt u op deze website: http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl

Infoblad voor onderwijsinstellingen
Op inspectie oe n  is voor onder i sinste ingen een info ad 
eschi aar met aandachtsp nten voor het eheer van schoo archieven
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Bijlage 

Overzicht van bewaartermijnen voor examengegevens 

Hieronder treft u een tabel aan waarin per schooltype en per periode de 
bewaartermijn voor de examengegevens is aangegeven:  

Onderwijstype: 
Voortgezet 
onderwijs 

Selectielijst Archiefwettelijke 
termijn 

Rijksscholen 
voortgezet onderwijs 

Lijst van voor 
vernietiging in 
aanmerking komende 
bescheiden in de 
archieven van de 
rijksscholen voor het 
voortgezet onderwijs. 

Staatscourant 1975, nr. 
165 

Registers, kaarten ed. 
houdende gegevens van 
leerlingen: vernietigen 
70 jaar na 
geboortedatum 

Openbaar 
voortgezet onderwijs 
voor 1 januari 1996 

Lijst van voor vernietiging 
in aanmerking komende 
bescheiden uit de 
archieven van 
gemeentelijke en 
intergemeentelijke 
organen, dagtekenende 
ná 1850.   

Staatscourant 1983, nr. 
247 

Eindexamenresultaten 
mavo, havo en vwo: 
vernietigen 10 jaar na 
examen 

Openbaar 
voortgezet onderwijs 
periode tussen 1-1-
1996 en 1-1-2017 

Selectielijst voor 
archiefbescheiden van 
gemeentelijke en 
intergemeentelijke 
organen opgemaakt en 
ontvangen vanaf 1 
januari 1996.  

Staatscourant 2012, nr. 
11906 

Individuele 
eindexamenresultaten: 
blijvend bewaren 

Openbaar 
voortgezet onderwijs 
periode vanaf 1-1-
2017 

NB: betreft slechts 
die openbare scholen 
waar het 
gemeentebestuur 
tevens het bestuur 
van de school vormt. 

Selectielijst voor 
archiefbescheiden van 
gemeentelijke en 
intergemeentelijke 
organen opgemaakt en 
ontvangen vanaf 1 
januari 2017.  

Staatscourant 2017, nr. 
38013 

Eind(examen)resultaten: 
Vernietigen 67 jaar na 
geboortedatum leerling 

Bijzonder voortgezet Geen selectielijst Examengegevens 
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onderwijs vastgesteld mogen zonder 
selectielijst niet worden 
vernietigd. 

Onderwijstype: 
Middelbaar 

beroepsonderwijs 

Selectielijst Archiefwettelijke 
termijn 

Openbaar 
middelbaar 
beroepsonderwijs 
voor 1 januari 1996 

Lijst van voor vernietiging 
in aanmerking komende 
bescheiden uit de 
archieven van 
gemeentelijke en 
intergemeentelijke 
organen, dagtekenende 
ná 1850.  

Staatscourant 1983, nr. 
247 

Eindexamenresultaten 
beroepsonderwijs: 
vernietigen 50 jaar na 
examen 

Openbaar 
middelbaar 
beroepsonderwijs 
tussen 1-1-1996 
en 1-1-2017 

Selectielijst voor 
archiefbescheiden van 
gemeentelijke en 
intergemeentelijke 
organen opgemaakt en 
ontvangen vanaf 1 
januari 1996.  

Staatscourant 2012, nr. 
11906 

Individuele 
eindexamenresultaten: 
blijvend bewaren 

Openbaar 
middelbaar 
onderwijs periode 
vanaf 1-1-2017 

NB: betreft slechts 
die openbare scholen 
waar het 
gemeentebestuur 
tevens het bestuur 
van de school vormt. 

Selectielijst voor 
archiefbescheiden van 
gemeentelijke en 
intergemeentelijke 
organen opgemaakt en 
ontvangen vanaf 1 
januari 2017.  

Staatscourant 2017, nr. 
38013 

Eind(examen)resultaten: 
Vernietigen 67 jaar na 
geboortedatum leerling 

Kenniscentra 
beroepsonderwijs 
bedrijfsleven 
p e r i o d e  1945–
2004 

NB: betreft de 
kenniscentra 
ECABO, OVDB, 
INNOVAM 

Selectielijst voor de 
handelingen van de 
kenniscentra 
beroepsonderwijs 
bedrijfsleven op het 
beleidsterrein van 
(volwassenen)educatie 
en beroepsonderwijs 
1945–2004 

Staatscourant 2005, nr. 
156 

Erkende diploma’s en 
certificaten: 
vernietigen 75 jaar na 
afgifte van het diploma 

Bijzonder 
middelbaar 
beroepsonderwijs 
voor 1996 

Geen selectielijst 
vastgesteld 

Examengegevens 
mogen zonder 
selectielijst niet worden 
vernietigd. 

Middelbaar Selectielijst neerslag Protocol: vernietigen 30 
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beroepsonderwijs 
tussen 1-1-1996 
en 1-8-2017  

handelingen BVE- 
instellingen 
beleidsterrein 
Beroepsonderwijs 
en 
volwasseneneducatie 
vanaf 1996 

Staatscourant 2006, nr. 
196 

jaar na examen. 

Onder protocol wordt 
verstaan een door de 
voorzitter en de 
secretaris van de 
examencommissie 
getekende uitslagenlijst. 
Als deze niet 
beschikbaar is binnen 
de instelling dienen 
certificaten, diploma en 
cijferlijst gelijk te 
worden gewaardeerd. 

Middelbaar 
beroepsonderwijs vanaf 
1-8-2017

NB: betreft bij de 
MBO Raad 
aangesloten scholen 
waarvan het bestuur 
de selectielijst van 
toepassing heeft 
verklaard 

Selectielijst voor   
MBO-instellingen 
over de periode 
vanaf 1-8-2017 

Staatscourant 2017, nr. 
29487 

Examengegevens 
vernietigen 50 jaar na 
examen 

Onderwijstype: 
Hoger en 

wetenschappelijk 
onderwijs 

Selectielijst Archiefwettelijke 
termijn 

Hoger 
beroepsonderwijs 

NB: betreft bij de 
Vereniging van 
hogescholen 
aangesloten scholen 

Selectielijst hogescholen 
over de periode vanaf 8 
oktober 1992 

Staatscourant 2013, nr. 
14186 

Examengegevens 
vernietigen 50 jaar na 
examen 

Wetenschappelijk 
onderwijs na 1985 

Basisselectiedocument 
beleidsterrein 
wetenschappelijk 
onderwijs, openbare en 
bijzondere universiteiten 
1985. 

Staatscourant 2001, nr. 
82 

Diploma's, getuigschriften, 
verklaringen: vernietigen 
30 jaar na examen; 
examenregisters: blijvend 
bewaren. 

Stand van zaken oktober 2018.

Selectielijsten worden opgesteld, vervangen en geactualiseerd. Kijk 
voor een volledig en actueel overzicht van vastgestelde selectielijsten 
op de website van het Nationaal Archief  
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