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Toelichting getuigschriftaanvraag

De Open Universiteit verstrekt de volgende getuigschriften: een wo-propedeutisch, een wo-bachelor- en 
een wo-mastergetuigschrift. 
Daarnaast geeft de Open Universiteit dossierverklaringen af. 

Criteria voor toekenning van een wo-propedeutisch, wo-bachelor- of een wo-mastergetuigschrift
Bij elke in de Onderwijs- en examenregeling genoemde wo-bacheloropleiding kunt u een zogeheten 
wo-propedeutisch en een wo-bachelorexamen afleggen. Bij elke in de Onderwijs- en examenregeling 
genoemde wo-masteropleiding kunt u een zogeheten wo-masterexamen afleggen.
Als de Commissie voor de examens constateert dat u aan de voorwaarden tot verkrijging van een 
wo-propedeutisch, wo-bachelor- of een wo-mastergetuigschrift heeft voldaan, stelt zij de uitslag vast. 
Die voorwaarden staan beschreven in de vigerende Onderwijs- en examenregeling.
Alle onderdelen dienen met goed gevolg te zijn afgelegd; dit kan ook inhouden dat er vrijstellingen zijn 
verleend en/of de compensatorische regeling is toegepast.
Vervolgens geeft de commissie het toepasselijke getuigschrift af. Aan een wo-bachelor- en een 
wo-mastergetuigschrift wordt een Engelstalig diplomasupplement toegevoegd.

In verreweg de meeste gevallen hoeft u uw getuigschrift niet zelf aan te vragen.
De Commissie voor de examens neemt zelf contact met u op, zodra zij de uitslag heeft vastgesteld. 
U ontvangt dan een persoonlijke inlogcode, waarmee u op de website www.ou.nl/uitreiking uw voorkeur 
kunt aangeven voor uitreiking (bij afronding van uw bachelor- of masteropleiding) dan wel toezending van 
uw getuigschrift. Een getuigschrift van de propedeuse wordt u altijd toegezonden.
Op genoemde site vindt u per faculteit een overzicht van de geplande uitreikingsdata en locaties. 

Voor een aantal getuigschriften dient u wel zelf een aanvraag in te dienen. Dit geldt voor de propedeuse van 
de bacheloropleiding Bedrijfskunde en voor de vrije wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, 
waaronder ook de Open bachelorprogramma’s.
Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat alle relevante certificaten en eventuele vrijstellings-
bewijzen van de Open Universiteit aan u zijn verstrekt. 
Ook in dit geval neemt de Commissie voor de examens contact met u op zodra zij de uitslag heeft 
vastgesteld en geldt verder bovenstaande procedure.

Dossierverklaring
Een dossierverklaring bevat een overzicht van alle cursussen die u met succes heeft doorlopen en waarvan 
u de certificaten reeds heeft ontvangen. Deze cursussen mogen echter niet voorkomen op een eerder 
afgegeven wo-propedeutisch, wo-bachelor- of een wo-mastergetuigschrift.
Een aantal faculteiten biedt korte focusopleidingen aan. Bij afronding hiervan kunt u een focusdiploma 
aanvragen. Dit is een variant op een dossierverklaring. Een dossierverklaring moet altijd schriftelijk worden 
aangevraagd via het formulier Getuigschriftaanvraag.

Aandachtspunten
Uw getuigschrift wordt slechts eenmaal verstrekt.
Het getuigschrift, de dossierverklaring of het focusdiploma wordt afgegeven op uw wettige naam, dat wil 
zeggen de naam die vermeld staat op de in onze administratie aanwezige kopie van uw paspoort.

Algemene toelichting

Toelichting bij de vragen

2. Geboortenaam
Dit is uw eigen naam, zoals vermeld in uw paspoort of op uw identiteitsbewijs.

9. Naam partner
Dit betreft de naam zoals u wenst te worden aangesproken, of te worden aangeschreven. 
Dit kan dus de naam van de partner zijn. Met partner wordt bedoeld diegene met wie u 
gehuwd bent, dan wel een geregistreerd partnerschap heeft.
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