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DIPLOMAWAARDERING

Naam : mevrouw R. Ivanova Tomova
Naam op document : Rossitza Ivanova Tomova
Geboortedatum : 18 september 1962

Land van opleiding : Bulgarije
Naam onderwijsinstelling : Sofia College of Medicine
Studierichting : Rehabilitation therapy
Nominale studieduur : 3 jaar
Jaar van afstuderen : 1996

Behaalde graad/diploma : Диплома за полувисше образование (Diploma of semi-
higher professional education)

Beroepskwalificatie : Rehabilitation therapist

Waardering

Hierdoor heeft betrokkene een niveau bereikt dat in Nederlandse termen overeenkomt met 
dat van de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs in de richting fysiotherapie.

Deze waardering is afgegeven te Den Haag door Nuffic op 17 augustus 2020.

Mevrouw drs. K. Wigleven 
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BIJLAGE BIJ DE DIPLOMAWAARDERING

Naam : mevrouw R. Ivanova Tomova
Naam op document : Rossitza Ivanova Tomova
Geboortedatum : 18 september 1962

Opmerking

(Para)medische beroepen zijn gereglementeerd in Nederland. Gereglementeerde beroepen zijn 
beroepen waarvan de toegang wettelijk is geregeld. Dit betekent dat uw diploma aan bepaalde 
eisen moet voldoen om in Nederland in dit beroep te mogen werken. Als u dit beroep in 
Nederland wilt uitoefenen, moet u eerst een erkenning aanvragen bij de bevoegde autoriteit: het 
CIBG. U kunt op de website https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma het aanvraagformulier 
invullen, printen en met de gevraagde documenten opsturen. Bij de aanvraag kunt u een kopie 
van deze diplomawaardering meesturen. Aan de hier uitgebrachte diplomawaardering kunnen 
geen rechten, aanspraken of bevoegdheden worden ontleend.

Afgegeven te Den Haag door Nuffic op 17 augustus 2020.
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In de structuur voor Internationale Diplomawaardering werken de expertisecentra voor 
internationale diplomawaardering SBB en Nuffic samen in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

Geldig document
Dit advies is alleen geldig in combinatie met de gewaardeerde documenten. Dit advies is alleen 
echt als het digitaal is ondertekend door SignRequest namens SBB of Nuffic. Iedere verandering 
van dit advies, van welke aard dan ook, maakt het ongeldig.

Status
Dit advies is niet bindend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het advies geeft de 
beoordeling weer van een expertisecentrum voor diplomawaardering dat door het ministerie van 
OCW en het ministerie van SZW daartoe is aangewezen. Het beoogt de aanvrager informatie te 
geven over de waarde van zijn buitenlandse diploma of opleiding. Instanties die dit advies 
ontvangen, kunnen besluiten hiervan af te wijken. Dit advies heeft alleen betrekking op de 
verstrekte informatie en kan nooit de originele documenten vervangen. Dit advies houdt geen 
uitspraken over de echtheid van de overgelegde documenten of de verstrekte informatie in.

Adviessoorten
Binnen de IDW-structuur worden vier soorten adviezen verstrekt. 
• Een Diplomawaardering wordt afgegeven als voldoende bewijs is overgelegd dat het diploma is 
behaald. 
• Een Opleidingswaardering wordt afgegeven als voldoende bewijs is overgelegd dat een 
opleiding gedeeltelijk is afgerond. 
• Een Bericht geen waardering wordt afgegeven als het opstellen van een waardering niet 
mogelijk is. 
• Een Indicatie Onderwijsniveau wordt afgegeven aan een (voormalig) asielmigrant die geen 
documenten over gevolgd onderwijs kan overleggen. De Indicatie wordt opgesteld op basis van 
persoonlijk verstrekte informatie hierover. De (voormalige) asielmigrant geeft door middel van 
een (digitale) handtekening op het aanvraagformulier aan dat hij de informatie naar waarheid 
heeft ingevuld. De expertisecentra voor diplomawaardering beoordelen de aanvraag op grond 
van hun jarenlange expertise op het gebied van buitenlandse onderwijssystemen en de 
waardering van buitenlandse diploma's.

Klachten
Bij het Informatiecentrum DiplomaWaardering kunt u de regeling en termijn voor het indienen van 
een klacht opvragen via info@idw.nl of tel. +31(0) 79321 7930.
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