Checklist beoordelen ervaringscertificaten
Inleiding:
Deze checklist is opgesteld voor leden van examencommissies om ervaringscertificaten
die zijn ingediend voor verzilvering te kunnen beoordelen. Onder verzilvering wordt in dit
geval verstaan:
Het nemen van besluiten op grond van de uitkomsten van een ervaringscertificaat over
vrijstellingen voor onderwijsonderdelen en/of het verlenen van vrijstellingen voor
examens of examenonderdelen en over diplomering1.
De checklist kan door examencommissie gebruikt worden als hulpmiddel om
ervaringscertificaten te beoordelen. Examencommissies kunnen deze checklist eventueel
aanpassen en verwerken in hun eigen richtlijnen en procedures.
De checklist is te vinden in de toolbox EVC op www.kenniscentrumevc.nl.
Op deze website zijn ook voorbeelden te vinden van manieren waarop
onderwijsinstellingen en examencommissies omgaan met verzilvering:





Voorbeeld beoordelingsprotocol verzilvering
Dit beoordelingsprotocol is gebaseerd op de werkwijze bij roc’s en geeft aan welke
vragen gesteld kunnen worden bij het in behandeling nemen van een
ervaringscertificaat voor verzilvering.
Voorbeeld stroomschema verzilvering
Dit stroomschema is gebaseerd op de werkwijze bij roc’s en geeft aan hoe het
proces van het verzilveren van ervaringscertificaten eruit kan zien.
Voorbeeld vereisten EVC-rapportages
Dit voorbeeld is gebaseerd op de praktijk in roc’s en geeft aan op welke wijze
vereisten voor ervaringscertificaten kunnen worden vastgelegd binnen een
instelling.
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Verzilvering van ervaringscertificaten. Belemmeringen, oplossingen en aanbevelingen (2012, M. van
den Dungen, P. Heuts & A. Venema).
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Checklist beoordelen ervaringscertificaten
Formeel
1.

Het unieke nummer van het ervaringscertificaat staat vermeld.

2.

 Ja

 Nee

Het ervaringscertificaat bevat minimaal de volgende onderdelen:
 de doelstelling van de kandidaat
 de toegepaste landelijke standaard
 de doorlopen stappen van de EVC-procedure en de daarin
gehanteerde instrumenten
 erkende competenties
 een duidelijke onderbouwing van deze erkenningen
 een conclusie die past bij de doelstelling van de kandidaat.

 Ja

 Nee

3.

De EVC-aanbieder staat geregistreerd in het landelijke EVC-register
(DUO).

 Ja

 Nee

4.

De betreffende standaard komt voor in het aanbod van de EVCaanbieder en is opgenomen in het landelijke register (DUO).

 Ja

 Nee

5.

De identiteit van de aanvrager is gecontroleerd.

 Ja

 Nee

6.

De naam van de aanvrager staat correct vermeld op het
ervaringscertificaat.

 Ja

 Nee

7.

De toegepaste landelijke standaard met nummer, uitstroomvariant
en cohort staat correct vermeld.

 Ja

 Nee

8.

Het ervaringscertificaat is ondertekend door de verantwoordelijke
van het EVC-bureau (naam, handtekening en datum).

 Ja

 Nee

9.

Het ervaringscertificaat is ondertekend “voor gezien” door de
kandidaat (naam en handtekening en datum).

 Ja

 Nee

10.

Het ervaringscertificaat is recent2 genoeg om in behandeling te
worden genomen voor verzilvering.

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Transparant
11.

De doorlopen stappen van de EVC-procedure zijn beschreven.

12.

Op het ervaringscertificaat staat vermeld welke mix van
beoordelingsinstrumenten is gebruikt.

 Ja

 Nee

13.

Op het ervaringscertificaat staat vermeld wanneer de
beoordelingsinstrumenten zijn gebruikt (datum afname).

 Ja

 Nee
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Recent heeft te maken met de aard van de beoordelingsstandaard en de ontwikkelingen binnen het
beroep. De ontwikkelingen in bijv. ICT gaan heel snel. Houd hiermee rekening in de beoordeling.
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14.

De EVC-aanbieder heeft inzichtelijk gemaakt op basis van welke
bewijzen erkenning plaatsvindt.

15.

De ingezette beoordelingsinstrumenten zijn afgestemd op de
onderdelen van de gehanteerde landelijke standaard.

16.

De ingezette beoordelingsinstrumenten passen bij de te beoordelen kennis,
houding en vaardigheden.

 Ja

Nee

Ja

Nee

Kwaliteit
17.

De conclusie van het ervaringscertificaat is duidelijk en consistent
geformuleerd ten opzichte van het loopbaandoel.

 Ja

 Nee

18.

De onderbouwing sluit aan bij onderdelen van de standaard en niets
 Ja
daarbuiten (tenzij anders staat vermeld in het loopbaandoel).

 Nee

19.

De onderbouwing geeft een concreet beeld van de bekwaamheden
van de kandidaat in relatie tot de standaard. Uit de onderbouwing is  Ja
af te leiden wat de kandidaat kan en weet.

 Nee

20.

De onderbouwing biedt juiste redenen om tot erkenning over te
gaan. Er wordt aan alle eisen voldaan.

 Ja

 Nee

Erkenning
21.

Het is duidelijk voor welke onderdelen van de standaard erkenning
wordt verstrekt.

 Ja

 Nee

22.

Het is duidelijk wat de erkenning inhoudt (bijvoorbeeld niveauindeling).

 Ja

 Nee

Alle relevante onderdelen van de standaard (beroepsspecifiek en
generiek) zijn beoordeeld. Voor het mbo3 ook Nederlands, Engels
voor niveau 4, rekenen en LB.

 Ja

 Nee

Alle relevante onderdelen van de standaard (beroepsspecifiek en
generiek zijn zo nodig onderbouwd. Voor het mbo ook Nederlands,
Engels voor niveau 4, rekenen en LB.

 Ja

 Nee

Om over te gaan tot verzilvering….
23.

24.

3
Voor de consequenties regelgeving Nederlands, taal en rekenen EVC kandidaten ga naar:
www.kenniscentrumevc.nl of www. Steunpunttaalenrekenenmbo.nl
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