
 
 

Verklaring bij afstuderen 
Studiejaar 2019-2020 

Wanneer jij je mbo of buitenlands diploma voor 1 september 2019 behaalt maar niet vóór 1 september 2019 ontvangt, 
dan dien je deze verklaring van afstuderen volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk 31 augustus 2019 in te leveren bij 
het Studenten Service Center.  

 

De voorwaarden van een verklaring van afstuderen zijn als volgt; 
- Je bent uiterlijk 31 augustus 2019 geslaagd verklaard. 
- Met het behaalde diploma moet je direct toelaatbaar zijn tot de door jou gekozen opleiding. Als je een 
buitenlands diploma hebt, dan moet deze vergelijkbaar niveau zijn met het vereiste Nederlandse diploma én je 
moet de Nederlandse taal voldoende beheersen. 
- Je moet uiterlijk 31 augustus 2019 aan alle andere toelatingseisen inclusief betalingsverplichting voldoen.  
- De volledige ingevulde en ondertekende verklaring van afstuderen moet uiterlijk 31 augustus 2019 door het 
Studenten Service Center zijn ontvangen. 
 
In te vullen door de student 

Studentnummer   :  

(Hogeschool Rotterdam) 
 
Voorletters +(meisjes)naam : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum + plaats  : ……………………………………………………………………………………….. 
 
In te vullen door de onderwijsinstelling (waar het diploma is behaald) 
 
Hierbij verklaart ondergetekende dat dhr./ mevr. ........................................................................[naam student]  
 
op ...................[datum] is geslaagd voor de opleiding ........................................................... [naam opleiding] op  
 
niveau ....  aan ....................................................... [naam onderwijsinstelling] te ........................... [plaatsnaam]. 
 
Crebonummer: …………………………  (crebonummer is alleen van toepassing bij Nederlandse diploma’s). 
 
3. Getekend te: …………………….…………………….         Datum: _ _ - _ _ -20_ _ 
 
4. Contactpersoon: …………………….……………………. 
 
5. Stempel onderwijsinstelling & handtekening contactpersoon  Handtekening student(e) 
 
 
 
 
 
6. Ondertekening 

De originele verklaring kan alleen in behandeling worden genomen in combinatie met een definitieve 
cijferlijst. De cijferlijst moet ook voorzien zijn van een stempel en handtekening van de onderwijsinstelling. 
 

7. Diploma 
Gewaarmerkte kopie diploma moet uiterlijk 21 september 2019 te zijn ingeleverd bij het Studenten Service 
Center. 
 
Postadres    Bezoekadres 
Hogeschool Rotterdam   Rochussenstraat 198 (begane grond) 
T.a.v. Studenten Service Center  3015 EK Rotterdam 
Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.30 – 16.00 uur              

Administratie, 
Informatievoorziening en 

Control 


