
EVC en het onderzoek naar de examenkwaliteit 
 
 
Inleiding  
Tijdens toezicht op de examenkwaliteit wordt de inspectie geconfronteerd met 
diploma’s die op grond van (uitsluitend) ervaringscertificaten worden verstrekt. 
In dit memo wordt aangegeven:  
1) Op welke wijze de inspectie toezicht houdt op het verstrekken van diploma’s die 

gebaseerd zijn op evc; 
2) wat de examencommissie behoort te doen als zij geconfronteerd wordt met 

ervaringscertificaten.  
 
Het ervaringscertificaat 
Artikel 9 van het convenant “Een kwaliteitscode voor EVC” stelt: 
“De […] EVC-rapportage heeft een eigenstandige waarde voor het individu en kan 
leiden tot: […] 
v. het verkrijgen van een door de minister van OCW/LNV vastgesteld /erkend 
diploma of (deel)certificaat. [Het verstrekken van (deel)certificaten of diploma’s] valt 
onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de betreffende 
organisatie.” 
 
Regulier toezicht op de examenkwaliteit 
Bij diplomering op basis van evc gaat de inspectie na of voldaan wordt aan standaard 
5, criterium 3, van de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo (januari 2009). 
Volgens deze standaard moeten diploma’s en certificaten op deugdelijke gronden 
worden afgegeven. 
De examencommissie is verantwoordelijk voor het verstrekken van diploma’s.  
Als het diploma gebaseerd wordt op evc zal de examencommissie zich over de 
volgende aspecten moeten verantwoorden:  
 Is er een duidelijke scheiding tussen de evc-procedure en het opleidingstraject? 

Is de evc-procedure gescheiden van opleiden, diplomeren en certificeren? 
 Op grond waarvan heeft de betreffende kandidaat een diploma/certificaat 

gekregen? De examencommissie zal haar beoordeling van een 
ervaringscertificaat voor zichzelf, de kandidaat en derden inzichtelijk moeten 
(kunnen) maken. 

 Heeft de examencommissie geverifieerd of de betreffende evc-aanbieder 
voorkomt in het evc-register en of de betreffende opleiding (crebo-standaard) 
waarvoor de kandidaat een ervaringscertificaat heeft gekregen voorkomt in het 
aanbod van de aanbieder (verificatie is mogelijk via www.kenniscentrumevc.nl) 
of voorkwam in het evc-register op het moment dat de kandidaat startte met de 
evc-procedure (verificatie bij de evc-aanbieder).  

 Kwam de evc aanbieder niet voor in het register bij de start van de evc-
procedure, dan had het ervaringscertificaat niet mogen worden verstrekt 
en heeft de examencommissie geen zicht op de kwaliteit van de 
uitgevoerde evc-procedure.  

 Kwam de evc aanbieder wel voor in het register bij de start van de evc-
procedure dan gaat de inspectie voorts na op grond van welke 
documenten de examencommissie de beslissing heeft genomen om te 
verzilveren (ervaringscertificaat, evt. portfolio of andere documenten). De 
inspectie bekijkt deze documenten eveneens. Mogelijk heeft de 
examencommissie bij twijfel zelf aanvullende exameninstrumenten 
ingezet. Ook die instrumenten worden door de inspectie bekeken.  

http://www.kenniscentrumevc.nl/


 
Bij het toezicht op examenkwaliteit kijkt de inspectie naar de verstrekker van het 
diploma. Het onderzoek wordt niet uitgebreid naar de evc-aanbieder.  
 
Eindoordeel als sprake is van diploma’s op grond van evc. 
Als de examencommissie het diploma, gebaseerd op evc, op goede gronden heeft 
afgegeven volgt het oordeel ‘voldoende’ voor standaard 5 (afname, beoordeling, 
diplomering). Als het diploma niet op goede gronden is afgegeven, dan volgt het 
oordeel ‘onvoldoende’ op deze standaard. Het eindoordeel voor de opleiding is dan 
ook onvoldoende. Als het diploma uitsluitend is gebaseerd op evc, dan wordt geen 
oordeel gegeven over de zes andere standaarden.  
 
 


	EVC en het onderzoek naar de examenkwaliteit
	Inleiding 

