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Aanvraag
Diploma staatsexamen vo
 
Dit formulier 
Met dit formulier vraagt u een diploma met cijferlijst aan, op basis van 
eerder behaalde examenvakken of vrijstellingen. De behaalde resul-
taten mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Kijk in de toelichting welke 
bewijsstukken u moet meesturen.

Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Examens OCW, staatsexamens vo 
Postbus 30158 
9700 LK Groningen 
 
Meer informatie 
duo.nl/particulier/staatsexamens

      1          

1.1 Burgerservicenummer

1.2 Achternaam

 
  Eerste officiële voornaam en 

overige voorletters

1.3 Geboortedatum

1.4  Op welk adres wilt u uw 
 diploma ontvangen? 

      

      2
2.1 Ik verzoek om het diploma

      3 
3.1  Wilt u een vak weglaten van de 

cijferlijst? Lees de toelichting.

      
      4      

4.1  Ik verklaar dat ik dit formulier 
volledig en naar waarheid heb 
ingevuld

Uw gegevens

|
Voornaam                Overige voorletters

|                  |        n		 Man  n		 Vrouw

Dag  Maand  Jaar

Postbus of straat en huisnummer

|                   

Postcode                Plaats

|                  | 
Land                

|                   

Uw verzoek

n	 vwo-gymnasium  n	 vwo-atheneum n	 havo n	 vmbo-tl n	 vmbo-gl n	 vmbo-kb n	 vmbo-bb

Vak weglaten

n	 Ja, namelijk: 
 
n	 Nee

Ondertekening
Dag   Maand  Jaar                  

              
Telefoon                E-mail

|                  | 
Handtekening

|                   



Welk bewijsstuk moet u meesturen?

DUO bepaalt op basis van uw cijferlijsten en eventuele vrijstellingen of u 
recht hebt op een diploma.

Cijferlijsten
Hebt u examenresultaten behaald voor het vmbo, havo of vwo? Dan 
moet u de originele cijferlijst met dit formulier meesturen.
Advies: stuur uw aanvraag per aangetekende post.

Vrijstelling
Hebt u een of meer vrijstellingen? Dan moet u van elke vrijstelling het
originele bewijsstuk met dit formulier meesturen.
Advies: stuur uw aanvraag per aangetekende post.

Bij 3.1 Vak weglaten

Hebt u voor een examenvak een laag resultaat behaald? Soms is het
mogelijk om dit resultaat weg te laten van de cijferlijst. Dit kan alleen als 
het vak niet nodig is voor het behalen van het diploma. De beoordeling 
hiervan ligt bij DUO.

Toelichting
Aanvraag diploma  staatsexamen vo
Meer informatie
duo.nl/particulier/staatsexamens

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke 
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw 
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u 
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
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