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Aanleiding 

Hbo-instellingen krijgen bij de inschrijving van nieuwe studenten met enige regelmaat te 

maken met mbo-studenten die hun diploma niet op tijd (dat is voor de start van de studie) 

hebben behaald of uitgereikt hebben gekregen.  

 

Bij sommige hbo-instellingen wordt de student toegestaan deel te nemen aan het onderwijs, 

indien deze een verklaring van de (examencommissie van de) mbo-instelling kan overleggen 

waaruit blijkt dat het (mbo 4) diploma is behaald. Dit uiteraard in afwachting van aanleveren 

van het diploma zelf.  

 

Een specifiek probleem dat zich hierbij wel eens voordoet is dat de diplomadatum zoals deze 

bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) wordt geregistreerd anders (later) is dan de datum die 

de examencommissie in de verklaring heeft afgegeven, als zijnde de datum waarop het 

diploma is behaald. 

 

Gehanteerde diplomadatum bij inschrijving in het hbo 

Het Onderwijs accountantsprotocol OCW (pagina 75) vereist dat bij een nieuwe inschrijving 

de student moet voldoen aan de vooropleidingseisen van hoofdstuk 7, titel 2 WHW (artikel 

7.24 - 7.30) op basis van digitale verificatie door DUO of afschriften van getuigschriften.  

Dit betekent dat de datum die bij DUO wordt geregistreerd voor wat betreft het behalen van 

het mbo 4 diploma leidend is.  

De betreffende datum wordt door de mbo-instelling aan DUO doorgegeven.  

 

De datum van diplomering in het mbo 

In artikel 7.4.6. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is bepaald dat, ten bewijze 

dat een opleiding met goed gevolg is afgesloten, de examencommissie een diploma uitreikt. 

Alhoewel de wet niet aangeeft op welk moment (datum) dat het geval is, wordt in de 

Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 bepaald dat, voor 

wat betreft de datum waarop het diploma is behaald, de mbo-instelling de volgende datum 

aan DUO doorgeeft: 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2017/11/29/onderwijsaccountantsprotocol-ocw-2017
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- de datum van de vergadering van de examencommissie waarin wordt vastgesteld dat 

de student aan alle diplomavereisten heeft voldaan, en het diploma kan worden 

uitgereikt (het “diplomabesluit”)  

 

LET OP: meestal staat deze datum niet op het mbo 4 diploma vermeldt – maar staat op het 

diploma de datum van uitreiking vermeldt.  

 

De student wordt bij de mbo-instelling uitgeschreven per dezelfde datum als het diploma is 

behaald, en daarmee eindigt ook het recht op Studiefinanciering en een eventueel 

reisproduct (OV kaart) – op basis van de inschrijving in het mbo. 

 

Het advies aan de mbo-instellingen is om te zorgen dat de vergadering van de 

examencommissie - waarin wordt vastgesteld dat mbo 4 studenten aan alle diplomavereisten 

hebben voldaan -  vóór 30 september plaatsvindt.  

 

Uitreiken van het mbo-diploma 

Op de diplomadatum hoeft het diploma nog niet daadwerkelijk te zijn uitgereikt. Alhoewel het 

diploma is behaald kan de student dit nog niet overleggen aan de hbo-instelling; hetgeen 

nodig is om de inschrijving te completeren. 

Indien het diploma wél is behaald, maar nog niet is uitgereikt kan de examencommissie van 

de mbo-instelling een verklaring afgeven dat het diploma is behaald. Daarbij wordt vermeld 

op welke datum het diploma behaald is.  

Daarbij is dus van groot belang dat de datum op de verklaring daadwerkelijk de datum is die 

aan DUO wordt doorgegeven (en eventueel op het diploma zal worden vermeld). Deze wordt 

bij DUO in het diplomaregister geregistreerd.  

Als de diploma-datum afwijkt van de datum op de verklaring van de examencommissie én 

later is dan de uiterste datum van inschrijving die de hbo-instelling in haar 

inschrijvingsvoorwaarden hanteert dan wordt niet voldaan aan de vooropleidingseis. En is de 

inschrijving niet tot stand gekomen.  

 

De datum van inschrijving in het hbo 

De wet (WHW) bepaalt in artikel 7.24 lid 2 dat voor de inschrijving voor een opleiding in het 

hoger beroepsonderwijs als vooropleidingseis het bezit van één van de onder sub a t/m g 

genoemde diploma’s vereist is (één van de mogelijkheden is een mbo diploma niveau 4).  

 

De wet schrijft niet voor per welke datum een inschrijving moet plaatsvinden, maar geeft de 

instellingen daarin een zekere vrijheid. (Dit volgt uit artikel 7.32 vierde en zevende lid van de 

WHW). De inschrijving bij een instelling voor hoger onderwijs geschiedt overeenkomstig door 

het instellingsbestuur vast te stellen regels van procedurele aard (artikel 7.33 WHW). 

Onderdeel daarvan is wat de periode (inclusief uiterste datum) is waarin een student zich 

kan inschrijven.  
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Het komt veel voor (en ligt voor de hand) dat de instelling in haar procedure voor inschrijving 

heeft bepaald dat de student zich voor de start van het studiejaar dient in te schrijven. Artikel 

1.1. sub k van de WHW bepaalt dat een studiejaar aanvangt op 1 september en eindigt op 

31 augustus van het daaropvolgende jaar. 

Op het moment van inschrijving moet aan de vooropleidingseis zijn voldaan (zie 

bovenstaande). Hieruit volgt dan dat vóór 1 september (in dit geval) het mbo 4 diploma moet 

zijn behaald; in casu dat de datum welke op het mbo 4 diploma staat vermeld uiterlijk 31 

augustus is. 

 

De peildatum voor de bekostiging is 1 oktober – dat wil zeggen dat alle vóór die datum (dus 

per 30 september) gecompleteerde inschrijvingen door de hbo-instelling voor bekostiging in 

aanmerking mogen worden gebracht. Om die reden zijn er hbo-instellingen die de 

inschrijving tot die datum (30 september) mogelijk maken.  

Ook hier geldt dat op het moment van inschrijving aan de vooropleidingseis moet zijn 

voldaan; in dit geval betekent dit dan dat uiterlijk 30 september het mbo 4 diploma moet zijn 

behaald; in casu dat de datum welke op het mbo 4 diploma staat vermeld uiterlijk 30 

september is. 

  

Feitelijk is het dan zo dat het diploma van de vooropleiding op een later moment is behaald 

(uiterlijk 30 september) dan de hbo-opleiding is aangevangen – ervan uitgaande dat dit (op 

of omstreeks) 1 september is. Het is aan de hbo-instelling om hier al dan niet coulance in te 

betrachten. 


