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Erkenning van je UvA doctoraat in het buitenland

Als je van plan bent je doctoraat van de Universiteit van Amsterdam in het buitenland te gebruiken, dan wil
je er zeker van zijn dat je diploma aldaar zonder moeite erkend wordt. Om deze reden raden we je aan je
diploma te laten legaliseren.
Je kunt het proces van legalisatie pas beginnen nadat je je proefschrift hebt verdedigd en je in bezit bent
van je bul (doctorsdiploma). Het zijn deze bul en/of het aanvullende extract (op A4 formaat) uit het
promotieregister die kunnen worden gelegaliseerd.
Omdat de procedure enige tijd in beslag neemt, is het noodzakelijk de legalisatie voorafgaand aan de
uitreiking van de bul en extract (bij de verdediging) te plannen. Mocht je de documenten direct na de
verdediging willen laten legaliseren, dan is het nodig minimaal 2 weken voor de verdediging
voorbereidingen te treffen.
Stap 1: Contacteer het secretariaat van het College voor Promoties met het verzoek om documenten voor
de legalisatie. Verschaf daarbij via e-mail (CvP-secretariaat-bb@uva.nl) je volledige naam en datum van de
promotieplechtigheid. Het secretariaat zal er dan voor zorgen dat je na de verdediging 3 extra documenten
ontvangt, naast de bul en het extract:

•
•
•

Een vertaling van de doctorsbul. De bul is opgesteld in het Latijn en zal worden vertaald in het Engels.
Een PhD verklaring. Deze legt uit wat de wettelijke status is van jouw Nederlandse doctorsgraad.
Een brief voor de DUO (zie onder). Deze bevat een verklaring ten aanzien van de ondertekenaars van je
bul, extract en andere documenten. Deze brief is noodzakelijk om je documenten bij DUO te laten
verifiëren.

Stap 2: De exacte procedure voor legalisatie hangt mede af van het land waar je je doctorsgraad/diploma wilt
gaan gebruiken. De landen van de Benelux hanteren een ministeriele afspraak dat zij elkaars diploma’s
onderling erkennen, wat legalisatie voor gebruik in Luxemburg en België strikt genomen overbodig maakt. Als
je naar een andere lidstaat van de Europese Unie gaat, zou in de praktijk kunnen blijken dat legalisatie niet
nodig is. Het kan afhangen van het land, het doel, en de toekomstige werkgever. Voor de meeste landen
buiten de EU is het nodig je documenten te laten legaliseren.
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De PhD verklaring is vaak nodig voor sollicitaties in het buitenland omdat het de rol van cijferlijst/academic
transcript vervult.
Verificatie en erkenning bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stap 3: Deze stap beoogt het Nederlandse ministerie van onderwijs je diploma te laten erkennen.
De erkenning wordt gedaan door de DUO in Groningen of bij de DUO Service Desk in Utrecht. Mocht je het
met spoed willen laten doen, dan kun je de DUO zelf bezoeken. Het is raadzaam voorafgaand een afspraak te
maken. Het alternatief is een legalisatie per post te doen.
Check de actuele openingstijden, bezoekadres en postadres op de website van DUO. Als je ze bezoekt,
verzeker je er van dat je alle documentatie bij je hebt, inclusief de brief van het College voor Promoties aan
DUO over de ondertekening.
https://www.duo.nl/particulier/dutch-diploma-abroad/diploma-legalisation.jsp
Legalisatie door middel van een apostille
Stap 4: Het kan zijn dat je een zogeheten ’apostille’ nodig hebt. Dat is een speciale stempel met
handtekening die aantoont dat het document wettelijk erkend wordt in alle landen die het ‘Apostille
verdrag’ hebben ondertekend. Binnen de EU is een apostille niet verplicht maar je kunt het wel nodig
hebben in andere landen 1. Het apostille kan worden verkregen bij de rechtbank:
Rechtbank Groningen
Guyotplein 1, 9712 NX Groningen
Open op werkdagen 8.30-17.00
Tel: 050-316 6166
Rechtbank Utrecht
Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht
Open op werkdagen 8.30-17.00
Tel: 088-3620000
Stap 5: Verdere legalisatie?
In de meeste gevallen is verificatie/erkenning door DUO en een apostille voldoende om je doctoraat in het
land van je bestemming te gebruiken. In enkele gevallen is het nodig een aanvullende stap te doorlopen, in
aanvulling op of in plaats van de apostille. Vraag na bij je toekomstige werkgever of de relevante
overheidsinstelling, ambassade of consulaat. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn je diploma te laten
verifiëren door de buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland of een nabijgelegen land (ambassade of
consulaat van het betreffende land) en/of legalisatie door de autoriteiten in het land van bestemming (bv.
het ministerie van onderwijs of buitenlandse zaken).
Voor informatie over waar je de ambassade of consulaat van het land van bestemming kunt vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/ministerie-van-buitenlandse-zaken-consulair-dienstencentrum.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_Convention#States_that_are_party_to_the_convention
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