1 Aantoonbare leerervaring

1.1

Wat?

Leerervaringen, opgedaan via formeel en non-formeel leren, worden aangetoond met
behulp van een certificaat of diploma. Naast certificaten en diploma’s van formeel en
non-formeel leren bestaan er ook ervaringscertificaten die zowel leer- als werkervaring
valideren (zie ‘Aantoonbare werkervaring’). Een ‘bewijs van aanwezigheid’ valt echter
niet onder de ‘aantoonbare leerervaringen’.

1.2

Voor en door wie?

De informatie is bestemd voor:


Intaker
De intaker ziet als eerste het aanmeldformulier waarop de deelnemer aangeeft in het
bezit te zijn van aantoonbare leerervaring. Op basis van deze informatie wordt
besloten of de deelnemer in aanmerking komt voor het vervolgen van de
onderwijsroute. De intaker communiceert hierover met de deelnemer.



Examencommissie
De examencommissie beslist, na een verzoek tot vrijstelling van examinering, of het
document een door de overheid of branche erkend document is dat aangeeft welke
leerervaringen de deelnemer bezit en wat de waarde daarvan is. Op grond hiervan
beslist de examencommissie of en zo ja voor welke delen van de opleiding vrijstelling
van examinering gegeven wordt.



Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag beslist, na een verzoek tot vrijstelling voor onderwijs, of het
document een door de overheid of branche erkend document is dat aangeeft welke
leerervaringen de deelnemer bezit en wat de waarde daarvan is. Op grond hiervan
beslist het bevoegd gezag of en zo ja voor welke delen van de opleiding vrijstelling
van onderwijs gegeven wordt.



Docent
De docent kan op basis van (vakinhoudelijke) deskundigheid in de onderwijsroute
worden ingezet, bijvoorbeeld ter ondersteuning bij de intake.

1.3

Hoe werkt het?

Bij aanmelding levert de aspirant-deelnemer relevante bewijzen van leerervaringen aan
zoals diploma’s en (ervarings)certificaten. In een uitgebreide intake besluit de intaker op
basis van de aangeleverde bewijslast, in relatie tot de beoogde opleidingsstandaard
(crebo-standaard) die de deelnemer wil gaan volgen of de deelnemer de onderwijsroute
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verder kan vervolgen of alsnog overstapt naar de reguliere onderwijsroute. Het is daarbij
noodzakelijk dat de intaker deskundig en dus goed op de hoogte is van de formele status
van de verschillende certificaten, diploma’s en voorbeelden van bewijsvoering. De intaker
gaat hierbij objectief en zorgvuldig te werk. Indien nodig kan tijdens de intake een
vakinhoudelijk, deskundig docent worden ingezet, vooral waar het relevante
werkervaring betreft.
Meer informatie
Op de website van examinering mbo vindt u voorbeelden van certificaten en diploma’s en
een checklist beoordeling ervaringscertificaten.
Informatie over crebo-standaarden vindt u op de website van SBB en DUO.
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