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De informatie op het model diploma en resultatenlijst 
 
Met de regeling modeldiploma mbo regelt het Ministerie van OCW welke informatie er vermeld 
moet worden op het diploma en de resultatenlijst. Dit model wordt gewijzigd als gevolg van de 
herziening van de kwalificatiestructuur. Het gaat hier met name om de invoering van 
keuzedelen: 

 Alle behaalde keuzedelen worden vermeld op het diploma van de student. Keuzedelen 
die horen bij de opleiding van de student en ook de extra en niet-gekoppelde keuzedelen 

 Alle behaalde en de geëxamineerde maar niet behaalde keuzedelen worden vermeld op 
de resultatenlijst van de student, in ieder geval voor zover dat relevant is voor de 
keuzedeelverplichting. Keuzedelen die horen bij de opleiding van de student en ook de 
extra en niet gekoppelde keuzedelen. De resultaten van keuzedelen worden apart 
vermeld op de resultatenlijst, omdat ze niet meetellen voor de slaagzakbeslissing.  

 
 
Nieuwe informatie die vermeld moet worden op het diploma 
De regels in bijlage 4, behorende bij artikel 4 van de huidige regeling modeldiploma mbo, blijven 
van toepassing. Met de volgende aanvullende informatie. In bijlage 1 van dit document is het 
nieuwe ontwerp van het model diploma opgenomen. 
 
Veldnaam Definitie 
Naam keuzedeel De te hanteren benaming voor een keuzedeel is de benaming zoals 

vermeld in het Centraal register beroepsonderwijs (hierna: Crebo), 
conform artikel 7.1.2, eerste lid, van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (hierna: de WEB).  

Code (keuzedeel) Als code dient te worden vermeld de in Crebo opgenomen 
(identificatie)code van het betreffende keuzedeel. 

 
Nieuwe informatie die vermeld moet worden op de resultatenlijst 
De regels in bijlage 5 van de huidige regeling modeldiploma mbo, voor het invullen van de 
modelresultatenlijst voor de mbo-niveaus 1 tot en met 3 en van de modelresultatenlijst voor 
mbo-niveau 4 blijven van toepassing. Met de volgende aanvullende informatie. In bijlage 2 van 
dit document is het nieuwe ontwerp van het model resultatenlijst (voor mbo-niveau 4) 
opgenomen. De toevoeging van de tabel met resultaten keuzedelen is overeenkomstig van 
toepassing op het model resultatenlijst voor de mbo-niveaus 1 tot en met 3. 
 
Veldnaam Definitie 
Naam keuzedeel 
 

De te hanteren benaming voor een keuzedeel is de benaming zoals 
vermeld in het Centraal register beroepsonderwijs (hierna: Crebo), 
conform artikel 7.1.2, eerste lid, van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (hierna: de WEB).  

Code (keuzedeel) 
 

Als code dient te worden vermeld de in Crebo opgenomen 
(identificatie) code van het betreffende keuzedeel. 

Resultaat  Het resultaat in cijfer en/of woorden 
 
In geval van overnemen van een keuzedeel uit een eerdere 
opleiding: 

 Vrijstelling of Gevolgd 
 
 
 
Nadere toelichting bij vrijstelling / gevolgd 
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 Heeft een student in een vorige opleiding het betreffende keuzedeel, dat ook gekoppeld 
is aan de nieuwe opleiding, reeds behaald, dan kan de examencommissie vrijstelling 
verlenen voor het examen van dat keuzedeel. In dat geval wordt Vrijstelling opgenomen. 

 Heeft een student in een vorige opleiding het betreffende keuzedeel, dat ook gekoppeld 
is aan de nieuwe opleiding, wel gevolgd, maar niet behaald, dan kan de 
examencommissie besluiten dit keuzedeel als gevolgd te beschouwen. In dat geval wordt 
Gevolgd opgenomen op de resultatenlijst. Daarmee is wél aan (een deel van) de 
keuzedeelverplichting van de vervolgopleiding voldaan. 

 
 
Nadere toelichting bij wettelijke beroepsvereisten 
In de huidige regeling modeldiploma mbo staat (in bijlage 4) de volgende regel voor het invullen 
van het model diploma.  
 
Eventuele wettelijke beroepsvereisten 
Indien op grond van een andere (wettelijke) regeling dan de WEB een tekstpassage over wettelijke 
beroepsvereisten vermeld dient te worden op het diploma (en/of op de resultatenlijst), dan is de 
instelling verplicht om de desbetreffende informatie op het diploma te vermelden. 
 
Deze regel blijft overeenkomstig van toepassing op het nieuwe model diploma. 
 
In de huidige regeling modeldiploma mbo staat (In bijlage 5) de volgende regel voor het invullen 
van de modelresultatenlijst voor de mbo-niveaus 1 tot en met 3 en van de modelresultatenlijst 
voor mbo-niveau 4. 
 
Eventuele wettelijke beroepsvereisten 
Indien op grond van een andere (wettelijke) regeling dan de WEB een tekstpassage over wettelijke 
beroepsvereisten vermeld dient te worden op het diploma en/of op de resultatenlijst, is de instelling 
verplicht de desbetreffende informatie te vermelden. 
De tekstpassage over wettelijke beroepsvereisten wordt vermeld op de resultatenlijst direct na de 
tabel ‘Examenonderdelen behorend bij kwalificatie’ en (indien van toepassing) voor de tabel 
‘Examen van extra onderdelen’. Tenzij anders bepaald op grond van een andere (wettelijke) 
regeling dan de WEB luidt de te vermelden tekstpassage, als volgt: ‘De kandidaat heeft voldaan aan 
de wettelijke beroepsvereisten’. Achter de zinsnede ‘vermeld in’ moet worden ingevuld de 
(wettelijke) regeling waarin de wettelijke beroepsvereisten wordt bepaald.  

 
Deze regel blijft overeenkomstig van toepassing op het nieuwe model resultatenlijst. 
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Bijlage 1: Nieuw modeldiploma mbo 
 

 
 
 Keuzedelen: 
 Naam keuzedeel: ……………………………………….               (Code: …………………. ) 
 Naam keuzedeel: ……………………………………….               (Code: …………………. ) 
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Bijlage 2: Nieuw modelresultatenlijst mbo  
 

 
Keuzedelen  
Naam keuzedeel Code Resultaat  
………………………………………………………………… ……….. ……….. 
………………………………………………………………… ……….. ……….. 
………………………………………………………………… ……….. ……….. 

 


