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Voorwaarden Diplomaroute (MBO-2 niveau) uitzendorganisaties 
 

Een diplomaroute is geschikt voor uitzendkrachten die veel ervaring hebben opgedaan maar nog niet 
over een diploma beschikken. De uitzendkrachten volgen géén opleiding en gaan ook niet terug naar 
de schoolbanken. Diplomaroute is een versnelde route naar het diploma, waarbij de uitzendkrachten 
op basis van eerder opgedane praktijkkennis- en ervaring middels examens een officieel erkend mbo 
diploma behalen.  
 
De diplomaroute betreft een op zichzelf staand project. Het project is additioneel, buiten andere 
projecten, convenanten, subsidies et cetera om. De kosten mogen niet dubbel gefinancierd worden, 
hetgeen ook geldt voor het deel wat door de uitzendorganisatie wordt bekostigd. Kijk voor de 
algemene voorwaarden op www.stoof-opleidingsportal.nl.  
 
STOOF vergoedt 50% van de examenkosten (incl. literatuur/excl. herkansingen). De tegemoetkoming 
is vooralsnog van toepassing voor drie diplomaroutes op MBO-2 niveau te weten:  

• Helpende Zorg en Welzijn link: diplomaroute_Helpende_Zorg_en_Welzijn 

• Logistiek Medewerker  link: diplomaroute_Logistiek_medewerker 

• Procesoperator A   link: diplomaroute_Procesoperator_A 
 
 
Voor 2018 zijn de volgende examenkosten en tegemoetkomingen vanuit STOOF van toepassing:  
 

diplomaroute helpende zorg en welzijn kosten vergoeding STOOF

incl. kosten literatuur/excl. kosten herkansingen 1.200,00€                                         600,00€                                  

Kosten herkansing: 

herkansing beroepsgericht kennisexamen  €           100

herkansing praktijkexamen  €           350

herkansing keuzedeel-examen  €           100**

herkansing Nederlands of rekenen  €           75**

diplomaroute logistiek medewerker kosten vergoeding STOOF

incl. kosten literatuur/excl. kosten herkansingen 1.350,00€                                         675,00€                                  

Kosten herkansing: 

herkansing beroepsgericht kennisexamen  €           100

herkansing praktijkexamen  €           350

herkansing keuzedeel-examen  €           100**

herkansing Nederlands of rekenen  €           75**

diplomaroute procesoperator A kosten vergoeding STOOF

incl. kosten literatuur/excl. kosten herkansingen 2.340,00€                                         1.170,00€                               

Kosten herkansing: 

herkansing beroepsgericht kennisexamen  €           100

herkansing praktijkexamen  €           550

herkansing keuzedeel-examen  €           100**

herkansing Nederlands of rekenen  €           75**

** per onderdeel 

** per onderdeel 

** per onderdeel 

 
 
 
Vergoeding in- of exclusief BTW? 

Onderwijs is vrijgesteld van btw, dus wordt er geen btw in rekening gebracht dan wel uitgekeerd.  

 
 

 

 

http://www.stoof-opleidingsportal.nl/
http://www.stoof-opleidingsportal.nl/
http://www.stoof-online.nl/fileadmin/user_upload/PDF_diplomaroute_Helpende_Zorg_en_Welzijn_STOOF.PDF
http://www.stoof-online.nl/fileadmin/user_upload/PDF_diplomaroute_Logistiek_medewerker_STOOF.PDF
http://www.stoof-online.nl/fileadmin/user_upload/PDF_diplomaroute_Procesoperator_A_STOOF.PDF


 

Voorwaarden Diplomaroute 2018 www.stoof-opleidingsportal.nl 

Voorwaarden Diplomaroute 

De uitzendorganisatie verzorgt de voorselectie en checkt of de uitzendkracht aan de volgende 
toelatingseisen voldoet: 

• De uitzendkracht is 21 jaar of ouder; 

• De uitzendkracht spreekt en schrijft Nederlands; 

• De uitzendkracht is werkzaam bij een uitzendorganisatie;  

• De uitzendkracht is werkzaam in de sector waarvoor de diplomaroute (zorg/welzijn, logistiek of 
procesindustrie) wordt aangevraagd; 

• De uitzendkracht heeft in de afgelopen 2 jaar minimaal 400 uur relevante praktijkervaring 
opgedaan en werkzaamheden uitgevoerd binnen de gewenste diplomaroute;  

• De uitzendkracht voldoet aan de wettelijke toelatingseis. Zie onderaan dit document de 
Wettelijke toelatingseisen basisberoepsopleiding mbo of  klik hier.   

 
 
Kaders diplomaroute 

• De uitzendkracht kan 52 weken per jaar worden aangemeld de doorlooptijd is gemiddeld  
3-8 maanden. 

• Het theoretisch examen kan op zeven plaatsen in Nederland worden afgenomen. 

• Het praktijkexamen (Proeve van Bekwaamheid) zal bij de opdrachtgever plaatsvinden. ROC 
Rivor zal dit in samenspraak met de uitzendorganisatie en de opdrachtgever inregelen.  

• De diplomaroute wordt - als enige - ROC in Nederland aangeboden door ROC Rivor. Zie voor 

meer informatie; http://www.stoof-online.nl/scholing/diplomaroute/  of www.rivordiplomaroute.nl. 

• Het volledige examentraject inclusief het studiemateriaal wordt door ROC Rivor voor de 
uitzendkracht opgestart, begeleid en uitgevoerd aan de hand van het kwalificatiedossier. Het 
kwalificatiedossier is opgebouwd uit kerntaken en werkprocessen. In de verschillende 
examenonderdelen wordt beoordeeld of kennis, houding en vaardigheden voldoen aan de 
vastgestelde beoordelingscriteria vanuit het kwalificatiedossier.  

• Het examen bestaat uit twee delen:  
- Het schriftelijke examen: beroepsgerichte kennis, Nederlands (schriftelijke onderdelen) en 

rekenen; 
- Het praktijkexamen: Proeve van Bekwaamheid (observatie en examengesprek) en 

mondelinge examens Nederlands.   
 

 

Stappenplan Diplomaroute 

• De uitzendorganisatie draagt zorg voor de voorselectie, checkt de toelatingseisen en verzorgt 
de aanmelding van de uitzendkracht bij ROC Rivor.  

• Voorafgaande aan de aanmelding wordt de uitzendorganisatie een gratis (telefonisch) consult 
aangeboden om te toetsen of de uitzendkracht in aanmerking komt voor de diplomaroute. 
Stuur een mail o.v.v. Diplomaroute STOOF naar diplomaroute@rocrivor.nl of  info@stoof-
online.nl of bel 0344 – 65 62 56.  

• De (deel-)facturen worden door Rivor aan de uitzendorganisatie verstrekt.  

• De volledige factuur met betaalbewijs en loonstrook van de uitzendkracht wordt door de 
uitzendorganisatie bij STOOF ingediend in de opleidingsportal. 

• STOOF vergoedt 50% van de gehele diplomaroute en het examentraject, exclusief eventuele 
herkansingen.  

 

 

 

 

 

http://www.stoof-opleidingsportal.nl/
http://www.rivordiplomaroute.nl/diplomaroutes/zorg-en-welzijn/helpende-zorg-en-welzijn,-specialisatie-gastouders/wettelijke-vooropleidingseisen/
http://www.stoof-online.nl/scholing/diplomaroute/
http://www.rivordiplomaroute.nl/
mailto:diplomaroute@rocrivor.nl
mailto:info@stoof-online.nl
mailto:info@stoof-online.nl
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Wettelijke toelatingseisen basisberoepsopleiding mbo (niveau 2) 

Sinds 1 augustus 2014 zijn er voor de basisberoepsopleiding vooropleidingseisen. Dit houdt in dat 
iedereen die de basisberoepsopleiding wil volgen, aan de volgende vooropleidingseisen moet 
voldoen:  

• basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lager 
beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) of 

• theoretische leerweg: een mavo-diploma of vmbo-diploma of 

• gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma of 

• een bewijs dat de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg is doorlopen of 

• in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van 
een ministeriële regeling of 

• een assistent opleiding die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting.  

Heeft de uitzendkracht geen vooropleiding gehad? De mbo-instelling, in dit geval ROC Rivor is zelf 
verantwoordelijk voor hun toelatingsbeleid en zal in bijzondere gevallen toelaten tot de diplomaroute, 
ook als de uitzendkracht niet voldoet aan de voorwaarden. Dit kan alleen als de ROC Rivor verwacht 
dat de uitzendkracht het traject met goed resultaat zal kunnen doorlopen. 
 
 
Aansprakelijkheid 
De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door anderen dan de stichting verrichte 
werkzaamheden voortvloeiend uit de uitvoering van dit reglement. 
 
 
Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de stichting. 
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