
•  Diploma’s 

•  Certificaten

•  Cijferlijsten 

•  Getuigschriften

Het behalen van een diploma of een certificaat is een prestatie 
om trots op te zijn. Hét trotse bewijs van een geslaagde studie 
en bekwaamheid. Maar het is ook het vertrekpunt voor nieuwe 
ontdekkingen. 

Daarom is een diploma-uitreiking een belangrijk moment in 
ons leven. En daar hoort toch een mooi, uniek diploma bij? 

Hét trotse 
bewijs van 
een geslaagde 
studie.
Sdu beveiligde 
waardedocumenten

Kijk ook op onze website:  www.sdu.nl/formulieren
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Onze deskundigheid is gebaseerd op 
twee eeuwen ervaring  

Standaard beveiligde 
waardedocumenten 

Deze documenten (diploma, 
certificaat, cijferlijst, resultaten-
lijst ed.) zijn verkrijgbaar in 
twee varianten. 

U kunt kiezen voor één kleur 
achtergrond (grijs) en een twee 
kleuren achtergrond waarbij u 
de keuze heeft uit verschillende 
kleurcombinaties. 

Op 120 en 90 grams papier 
verkrijgbaar.
Vanaf 100 stuks te bestellen.

Nieuw Nederlands Diploma

In dit officieel vormgegeven 
model zijn elementen gebruikt 
die staan voor ‘moed en daad-
kracht’ in de vorm van de leeuw. 

Een studieboek die overgaat in 
een wimpel. De kleuren staan 
voor studeren in een veilige 
leeromgeving met een 
Nederlands accent. 

Er zijn verschillende basis-
modellen beschikbaar op zowel 
120 als 90 grams papier. 
Vanaf 100 stuks te bestellen.

Maatwerk beveiligde 
waardedocumenten

Wilt u liever iets unieks dat 
staat voor uw onderwijs-
instelling? Laat dan uw logo 
op het papier plaatsen. 

Of een stapje verder; maak 
een eigen ontwerp. De 
mogelijkheden zijn oneindig.
En maatwerk hoeft niet eens 
veel duurder te zijn.
 
Op 120, 100 en 90 grams 
papier verkrijgbaar.

Standaard waarde-
documenten (niet beveiligd)

Heeft u waardedocumenten 
nodig voor andere doel-
einden maar zonder alle 
beveiligingen, dat kan ook. 

Ons 100 grams papier, met 
al onze standaard lay-outs, 
is hier prima geschikt voor 
en een stuk goedkoper. Te 
gebruiken voor onder andere 
oorkondes, bewijs van 
deelname, plusdocument. 

Vanaf 50 stuks te bestellen.

DEZE ECHTHEIDSKENMERKEN BESCHERMEN UW DOCUMENT:
(Opgesteld door het Ministerie van OCW)

Kenmerken die door de papierfabriek worden 
aangebracht:

A GEVERGEERD DOCUMENTPAPIER  |  
 Een fijn traliewerk van waterlijnen roept 
 associaties op met handgeschept papier.
B WATERMERK  |  Het kenmerkende Sdu symbool. 
C UV-VEZELS  |  Ultraviolette vezels die in het papier
 zitten verwerkt, lichten op onder een uv-lamp.
D CHEMISCHE LAAG  |  Een onzichtbare laag die
 op het papier wordt aangebracht. Bij mechanische
 of chemische aantasting verkleurt het papier.

Kenmerken die door de drukker worden 
aangebracht:

E BEDRUKKING  |  Een speciaal patroon, een kleur-
 verloop en eventueel uw logo op de achtergrond.
F MICROTEKST  |  Tekst die met het blote oog niet
 te lezen is.
G FOLIEDRUK  |  Een dunne zilveren folielaag
 wordt op het papier gedrukt en is niet kopieerbaar.
H UNIEK VOLGNUMMER  |  In donkergrijs linksonder
 gepositioneerd.

Optioneel :

I BLINDDRUK  |  Het wapen van Nederland wordt 
 in het papier geperst van onder naar boven.

I

Sdu beveiligde waardedocumenten

Expertise en ervaring  
garant voor zekerheid 

U HEEFT KEUZE UIT O.A. DE VOLGENDE GROEPEN WAARDEDOCUMENTEN (hieronder enkele voorbeelden uit ons assortiment): 

Waarom kiezen voor een erkend diploma of certificaat?

Cijferlijsten, certificaten en diploma’s zijn waardedocumenten. 
Kenmerkend is dat ze meestal beveiligd zijn. Veiligheidskenmerken moeten 
ervoor zorgen dat het document niet te kopiëren of na te maken is. 
Wij nemen veiligheid serieus. Daarom zijn onze documenten standaard 
voorzien van echtheidskenmerken voor waardedocumenten onderwijs. 
Deze technische veiligheidseisen dragen bij aan fraudebestrijding. 

Al onze waarde-

documenten zijn 

geschikt voor 

iedere printer. 

Iedere printer 



Moderne uitstraling met Nederlandse grondslag

Uniek beveiligd waardedocument

Officieel erkend

Nieuw Nederlands Diploma 

MOED EN DAADKRACHT

Full colour met Hollandse elementen: 
de leeuw, de wimpel en het studieboek...

Nieuw Nederlands 
Diploma 

Diploma
met koptekst 
‘Diploma’ en 
met een 
blinddruk van 
het wapen van 
Nederland.
120 grams
Code 152106

Cijferlijst 
basis
90 grams 
Code 152134

Cijferlijst 
met koptekst 
‘Cijferlijst’ 
bovenaan het 
document.
90 grams 
Code 152135

Diploma
basis
120 grams
Code 152104

Diploma
met koptekst 
‘Diploma’ 
bovenaan 
het document. 
120 grams 
Code 152102

Diploma
enkel blinddruk 
van het wapen 
van Nederland 
bovenaan 
het document.
120 grams
Code 152103

Security designer Inge Madlé vertelt over de 
elementen in het ontwerp: “Voor mij staat 
de leeuw symbool voor moed en daadkracht. 
Het is een sterk Nederlands symbool en goed 
herkenbaar voor het publiek.” De concept-
gedachte bij dit ontwerp is de combinatie van 
de vorm van een ‘opengeslagen studieboek’ 
dat overgaat in de vorm van een ‘wimpel’, het 
feestelijke element bij een diploma-uitreiking. 

Het gebruik van de kleuren blauw en groen 
staan respectievelijk voor de veiligheid - 

studeren in een veilige leeromgeving, en groei 
- de persoonlijke ontwikkeling gedurende 
het leerproces. De oranje details geven het 
geheel een feestelijk en Nederlands accent. 
De kleurkeuze onderstreept het concept. 

De security features als het watermerk, 
de microtekst, drie kleuren die in elkaar 
vervloeien en het gebruik van zilverfolie 
in het papier zijn in het basisconcept 
geïntegreerd en vormen zo een onderdeel 
van het uiteindelijke ontwerp.

Watermerk
in het papier

UV vezels
 in het papier

Microtekst
in irisdruk

Eventueel 
met logo 

school

Leeuwcontour 
in irisdruk

Wimpel 
in irisdruk

Stippen in 
zilverfolie

Uniek 
volgnummer

Sdu beveiligde waardedocumenten



Diploma’s en certificaten 
Twee kleuren achtergrond

Diploma’s en certificaten 
Stad op de achtergrond

kleurverloop:

geel/grijs
kleurverloop:

blauw/grijs
kleurverloop:

rood/grijs
kleurverloop:

groen/grijs

152032   152042    152072      152082

152032B 152042B   152072B    152082B

152033   152043    152073      152083

152034   152044    152074      152084

152035   152045    152074      152084

152036   152046    152076      152086

152037   152047    152077      152087

Twee kleuren assortiment

Wilt u uw waardedocumenten kleur geven? 
Ga dan voor de traditionele documenten in 
primaire kleuren. Kies een kleur die bij uw 
onderwijsinstelling past. 

Leeuwarden

diploma geel
120 grams
Code 152232

Den Haag

diploma blauw
120 grams
Code 152242

Rotterdam

diploma grijs
120 grams
Code 152252

Groningen

diploma groen
120 grams
Code 152212

Amsterdam

diploma rood
120 grams
Code 152222

Steden assortiment

Ook zo trots op uw stad? Laat dan uw waardedocumenten 
voorzien van een stadsbeeld als achtergrond. 
U kunt kiezen uit vijf kleuren. Enkele steden zijn hieronder 
als voorbeeld uitgebeeld.

“diploma”
+ blinddruk
120 grams

“diploma” 
(bovenaan)
120 grams

“certificaat”
120 grams

zonder titel 
120 grams

“cijferlijst”
90 grams

“resultaten-
lijst”
90 grams

zonder titel 
90 grams

Bestelnummers:Opdruk:



Bestellen   |   Via onze webshop kunt u de desgewenste producten bestellen. 

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met W. Noorlander via 
formulieren@sdu.nl of via telefoonnummer 070 -378 99 43. 

Sdu   |   Onze deskundigheid is gebaseerd op twee 
eeuwen ervaring. En daar zijn we trots op. Evenals op 
onze puur Nederlandse oorsprong. We zijn actief op 
vier deelgebieden: juridisch, fiscaal, overheid en bedrijfs-
leven. In de loop van de tijd hebben we een aanzienlijke 
metamorfose ondergaan. 

Van een traditionele uitgeverij zijn we een multimediale 
leverancier van vakinformatie geworden. Het grafische 
proces van deze documenten is bij ons in vertrouwde 
handen. Van papierfabriek tot speciaaldrukker tot eindgebruiker. Onze kennis op 
het gebied van beveiligde waardedocumenten is voor u een zorg minder en reden 
te meer om hiervan gebruik te maken.

Keurmerken   |   In de productie van onze waarde-
documenten werken we samen met gecertificeerde 
leveranciers. 

De Nederlandse papierfabriek, waar ons papier wordt 
gemaakt, loopt voorop met innovatieve programma’s 
om organische vezels uit reststromen te gebruiken 
voor bio-based papierproducten. De papierspecificaties 
kunt u bij ons vrijblijvend opvragen. Keurmerken:

Drukkers :  ISO 12647, ISO 14001 en FSC 
Papierfabriek :  ISO 12647, ISO 14001, ISO 9001, ISO 27001, FSC, PEFC, 
  MVO en CCB
Papier : Long life ISO 9706

Diplomamappen assortiment 

Onze neutrale diplomamappen zijn van 
stevig wit karton en voorzien van een 
blinddruk. Ook hebben wij een wit kunststof 
diplomamap standaard op voorraad en een 
transparante kunststof diploma-envelop.

Deze mappen kunt u voorzien van uw 
logo, zo maakt u het overhandigen van 
het diploma en de lijsten nog exclusiever. 
Wij helpen u graag bij het vormgeven 
van uw eigen mappen.

Één kleur assortiment 

Wilt u het echter ingetogen houden? Kies voor het blanco 
document met een grijze microtekstregel. Geschikt voor 
veelzijdig gebruik binnen uw onderwijsinstelling.

Kijk ook op onze website:  www.sdu.nl/formulieren

Diploma’s en certificaten
Eén kleur achtergrond

Diplomamappen 
Neutraal of vrij te ontwerpen

Zonder titel 
met een 
blinddruk
120 grams
Code 152061

Zonder titel
120 grams
Code 152064

Zonder titel
90 grams
Code 152068

Kartonnen diplomamap
met een blinddruk van het Nederlands wapen
Pak à 100 ex.   Code 152010

Kartonnen diplomamap 
met venster
Pak à 100 ex.   Code 152013

Kartonnen diplomamap
met tekst ‘Diploma’ in donkerblauw en met 
een blinddruk van het Nederlands wapen
Pak à 100 ex.  Code 152014

Kartonnen diplomamap
met tekst ‘GESLAAGD’ in donkerblauw en 
een blinddruk van het Nederlands wapen
Pak à 100 ex.   Code 152015

Kunststof pp diploma-envelop
voor meerdere documenten, transparant
Pak à 10 ex.  Code 151077

Kunststof pp diplomamap
voor 8 documenten, met een insert op 
de voorkant, wit
Pak à 25 ex.   Code 151079

Sdu beveiligde waardedocumenten
Hét trotse bewijs van een geslaagde studie.


