Sentro di Ekspertisia pa Prueba & Eksamen
Expertisecenter for Tests & Exams
Centro Pericial para Pruebas & Exámenes

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN DIPLOMAWAARDERING
Diplomahouders / Bedrijven / Ministeries/Onderwijsorganen
1. Wie vraagt de diplomawaardering aan?
□ Diplomahouder
□ Bedrijf
□ Gemeente
□ Overig, namelijk
2. Gegevens aanvragende organisatie
(Vraagt u als diplomahouder zelf de waardering aan? Dan kunt u vraag 2 overslaan)
Naam organisatie:
Adres :
Naam contactpersoon:
Voorletters:
Geslacht:
E-mail:
Telefoonnummer:
3. Gegevens diplomahouder
Achternaam:
Staat op uw diploma een andere achternaam? Vul die dan hier in:
Voornamen:
Geslacht:
Geboortedatum (dag/maand/jaar):
E-mail:
Telefoonnummer:
Adres:
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4. Gegevens te waarderen diploma (zoals deze op het diploma staan)
Schrijf hier alles op wat u weet over het diploma dat u wilt laten waarderen. Heeft u de school of studie niet
afgemaakt? En heeft u geen diploma? Schrijf dit dan ook op. We kunnen dan misschien de opleiding waarderen.
In welk land heeft u het diploma behaald?

Wat is de naam van het diploma?

Let op: gebruik de naam die op het diploma staat. Schrijf dit op in het alfabet dat we in Nederland
gebruiken. Gebruik dus geen Chinese, Cyrillische of Arabische letters.
Van welk jaar is het diploma?

Let op: dit jaar moet op het diploma staan.
In welke taal is het diploma geschreven?

Wat is de naam van de school of universiteit?

Welke studie heeft u daar gedaan?

Hoeveel jaar duurt de school of de studie officieel? _______ jaar
Heeft u de school of de studie afgemaakt?
□ Ja
□ Nee. In welk schooljaar of studiejaar bent u gestopt?
5. Waarom vraagt u de diplomawaardering aan?
□ Ik wil gaan werken als (beroep noemen)
□ Ik wil gaan werken in een gereglementeerd beroep, maar wil graag eerst een algemene waardering van mijn
diploma
□ Ik wil gaan studeren en werken, namelijk (graag uitleggen)
□ Andere reden, namelijk (graag uitleggen)
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6. Gevolgde opleidingen
Geef hieronder informatie over alle scholen en studies die u heeft gedaan.
In welke jaren was Hoeveel jaar duurt de
Naam van de school of
u op de school of
school of studie
universiteit.
universiteit?
officieel?
Let op: geef de originele
naam. Schrijf deze op in het
alfabet dat we in Curaçao
gebruiken. Gebruik geen
Cyrillische of Arabische
letters.
Basisschool
van
jaar
tot

Diploma behaald?
In welk jaar?

□ Ja / □ Nee
In jaar:

Middelbare school

van
tot

jaar

□ Ja / □ Nee
In jaar:

Beroepsopleiding

van
tot

jaar

□ Ja / □ Nee
In jaar:

Hogeschool of universiteit:

van
tot

jaar

□ Ja / □ Nee
In jaar:

11. Handtekening
Onderteken dit formulier. U zegt ermee dat u alles heeft ingevuld, dat de informatie klopt.
Handtekening van de diplomahouder

Handtekening van de contactpersoon van de aanvragende organisatie

________________________________

________________________________

Datum _______________________________________ (dag/maand/jaar)
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