
FACTSHEET 
MBO-VERKLARING

De mbo-verklaring is een document dat wordt uit-
gereikt aan studenten die een deel van een opleiding 
hebben gevolgd en/of afgerond, maar zonder diploma 
of certificaat de beroepsopleiding verlaten. 
De mbo-verklaring vervangt de huidige instellingsver-
klaring. De mbo-verklaring kan behulpzaam zijn bij het 
solliciteren naar een baan of bij terugkeer naar het mbo. 

WAT IS EEN MBO-VERKLARING? 
Het model voor de mbo-verklaring bestaat, naast het 
voorblad, uit de onderdelen: 
1. Examenresultaten: worden alleen vermeld als deze 
 met een voldoende (> 5,5) zijn afgerond.
2. Resultaten beroepspraktijkvorming: worden alleen 
 in de mbo-verklaring opgenomen als de student een 
 resultaat heeft behaald voor de beroepspraktijk-
 vorming.
3. Totaaloverzicht examenresultaten behorende bij de  
 mbo-verklaring: worden op een apart document 
 toegevoegd en bevatten zowel voldoende (> 5,5) 
 als onvoldoende (< 5,5) examenresultaten.

INHOUD?

1. Een student die voortijdig de opleiding 
 wil verlaten, meldt dit binnen zijn of haar 
 opleiding aan de studieloopbaanbegeleider 
 (slb’er) en/of zorgdecaan. 
2. De slb’er en/of zorgdecaan attenderen de 
 student op het doel en de inhoud van de 
 mbo-verklaring. 
3. De slb’er informeert, indien van toepassing,
  de praktijkopleider over het voortijdig 
 stoppen van de student.
4. De slb’er informeert de betrokkenen op 
 school over het voortijdig stoppen van de 
 student. 
5. De slb’er vraagt (digitaal) een mbo-verklaring 
 aan bij de examencommissie van de eigen 
 sector, vergezeld van een aanvraagformulier. 
6. De examencommissie en het examenbureau 
 zorgen voor het invullen en het uitdraaien 
 van de mbo-verklaring

HOE?
Het Graafschap College moet op basis van de wet verplicht 
mbo-verklaringen uitreiken aan studenten die:

 • Voornemens zijn om zich uit te schrijven
  of niet meer aan een instelling zijn 
  ingeschreven.
 • Jonger zijn dan 23 jaar.
 • Nog geen startkwalificatie hebben 
  behaald.
 • Geen diploma of certificaat hebben
   behaald.
 • Ten minste een waardering hebben 
  behaald voor (een deel van) een 
  onderdeel van de beroepsopleiding.

De examencommissie kan ook aan andere studenten de 
mbo-verklaring verstrekken, als zij hierom vragen.

VOOR WIE?

De mbo-verklaring wordt bij voorkeur persoonlijk 
uitgereikt aan de student. Wanneer dit niet mogelijk 
is, kan het opleidingsteam de mbo-verklaring per post 
verzenden.

UITGIFTE?
Zie beleidsdocumenten procesbeschrijving 
mbo-verklaring en servicedocument mbo-verklaring 
op de digitale procesarchitectuur examinering. 

MEER INFORMATIE?


