Toelatingsexamens en
Ondersteunend Onderwijs

Documenten Buitenlands Diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma en heb je je aangemeld voor een opleiding bij
Hogeschool Rotterdam? Stuur of lever dan de volgende documenten bij ons in:
Document
Gewaarmerkte kopie diploma

Diplomawaardering

Vertaling van je diploma

Kopie uittreksel uit het
Nederlands bevolkingsregister of
kopie Nederlands paspoort
Kopie van een geldig
verblijfsdocument

Vrijstellingen voor de examens
van het Onderzoek NT2
2 pasfoto’s

Toelichting
Het diploma insturen inclusief cijferlijst met originele stempels
van de school. Als je geen gewaarmerkte kopie hebt, dan
dien je het originele diploma te laten zien.
Ben je nog niet in het bezit van een diplomawaardering? Kom
dan je originele diploma laten zien. Wij verzorgen de
waardering voor de opleiding van jouw keuze. Let op: het
gaat hier dan niet om een originele waardering. Er vindt
alleen een toetsing plaats of je wel of niet toelaatbaar bent
voor de opleiding van jouw keuze!
N.B.: Aan de waardering via Hogeschool Rotterdam kunnen
geen rechten ontleend worden, het blijft je eigen
verantwoordelijkheid. Houd er rekening mee dat een
waardering minimaal 4 weken duurt.
De vertaling dient door een beëdigd tolk-vertaler gedaan te
zijn (alleen nodig als je diploma niet in het Nederlands, Frans,
Engels of Duits is opgesteld).

Voor de inschrijvingen per februari moet dit verblijfsdocument
geldig zijn op 1 februari van het jaar waarin je start. Voor de
inschrijvingen per september moet dit document geldig zijn op
1 september van het jaar waarin je start met de opleiding. Dit
geldt alleen als je al in Nederland bent. Voor mensen die nog
in het buitenland verblijven, geldt een andere procedure.
Voeg de resultatenlijst van de examens van het Onderzoek
NT2 van Hogeschool Rotterdam uit het vorige jaar toe.

Deze documenten kun je inleveren bij of opsturen naar:
Studenten kunnen alleen langskomen aan de balie als
ze een afspraak hebben.
Postadres
Hogeschool Rotterdam
Studenten Service Center
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
E
T

ssc@hr.nl
010 794 4200

Bezoekadres voor studenten
Hogeschool Rotterdam
Studenten Service Center
Rochussenstraat 198 (begane grond)
3015 EK Rotterdam
Openingstijden
Ma t/m vr:
11:00 - 15.00 uur

