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Gewaarmerkt slagingsbewijs aanleveren 
 
Een gewaarmerkt slagingsbewijs 
Als Bewijs van slagen voor het vrijstellingsverzoek is een officieel bewijs, ofwel een gewaarmerkt bewijs nodig. Dit kan een 
kopie van een diploma of getuigschrift zijn, mits deze is gewaarmerkt. Met een gewaarmerkte kopie wordt verklaard dat de 
inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel.  
 
Mogelijkheden voor het aanleveren van het Bewijs van slagen, zijn:  
 

1. Op locatie tonen 
Het originele diploma kan op het hoofdkantoor van SVMNIVO te Nieuwegein ter controle worden voorgelegd. Een 
kopie wordt gemaakt ter documentatie in het dossier van de kandidaat. De Aanvrager dient vooraf met de 
klantenservice van SVMNIVO (030 602 3060) / info@svmnivo.nl een afspraak te maken. Neem altijd een geldig 
legitimatiebewijs mee. 

2. Een gewaarmerkte kopie van opleidingsinstelling sturen 
Bij de opleidingsinstelling kan het mogelijk zijn een kopie van het diploma te laten waarmerken. De 
opleidingsinstelling voorziet deze kopie van stempel/handtekening. Vervolgens dient de originele gewaarmerkte 
kopie per post opgestuurd te worden naar SVMNIVO. 

3. Een gewaarmerkte kopie van notaris sturen 
Het is mogelijk bij een notaris een gewaarmerkte kopie te laten maken. Vervolgens dient de originele gewaarmerkte 
kopie per post opgestuurd te worden naar SVMNIVO. 

4. Uittreksel diplomagegevens van DUO sturen 
In het diplomaregister van DUO kan een digitaal uittreksel worden gemaakt van de diplomagegevens. Dit kan zowel 
een digitaal document zijn (voorzien van een certificaat, dat aantoont dat het document afkomstig van DUO is). Het 
digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het diploma. Deze kan per e-mail verzonden 
worden of in het dossier van het vrijstellingsverzoek geüpload worden.  
Daarnaast is het mogelijk een papieren versie, een uittreksel op waardepapier, bij DUO aan te vragen. Ook deze print 
heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het diploma. Deze dient per post opgestuurd te worden naar 
SVMNIVO. Zie voor meer informatie de website van DUO.  
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