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1. Aanleiding en doel
Veel scholen stellen vragen over het toepassen van de bpv-diploma-eis als ze te maken
krijgen met zij-instromers die zich aanmelden als examendeelnemer. In dit document kunt
u lezen hoe te handelen als u als school hiermee te maken krijgt.
2. De hoofdlijn
De bpv-diploma-eis is een voorwaarde voor het uitreiken van een diploma. Daarom is het
van belang dat het bevoegd gezag vóór de inschrijving van een examendeelnemer nagaat of
de examendeelnemer voldoet aan de diploma-eis dat ‘de beroepspraktijkvorming - voor
zover betrekking hebbend op de kwalificatie - met een positieve beoordeling is voltooid’.
Daarom zetten we hier, puntsgewijs, alles nog eens op een rij:
ü Een examendeelnemer legt bij zijn opleidingstraject alleen examen(s) af.
ü Een examendeelnemer volgt geen onderwijs en geen beroepspraktijkvorming (bpv).
ü Een examendeelnemer ontvangt, net zoals een onderwijsdeelnemer, echter pas een
diploma als de opleiding met goed gevolg is afgesloten.
ü De opleiding is met goed gevolg afgesloten wanneer:
o het examen in de kwalificatie met goed gevolg is afgelegd;
o het examen in het keuzedeel of de keuzedelen is afgelegd;
o de beroepspraktijkvorming (voor zover betrekking hebbend op de kwalificatie)
met een positieve beoordeling is voltooid.

3. Dilemma met zij-instromers
Hoe stelt het bevoegd gezag vast dat een examendeelnemer - die niet eerder een
onderwijstraject heeft gevolgd - aan deze laatste voorwaarde voldoet? Uitgangspunt is
normaal gesproken dat de examendeelnemer een bewijs, bijvoorbeeld een
instellingsverklaring, overhandigt waaruit blijkt dat hij eerder bpv voor de betreffende
kwalificatie heeft gevolgd en dat deze bpv met een positieve beoordeling is voltooid.
Voor een klein aantal examendeelnemers, te weten zij-instromers met veelal jarenlange
werkervaring, is deze eis niet haalbaar. Hun jarenlange werkervaring levert geen bpv als
bedoeld in artikel 7.2.8 van de WEB op, maar misschien wel ruim voldoende relevante
praktijkervaring voor de betreffende kwalificatie. Indien deze examendeelnemers op basis
daarvan enkel en alleen vanwege de bovengenoemde formele bpv-diploma-eis als
onderwijsdeelnemer ingeschreven moeten worden in plaats van als examendeelnemer, acht
men dat niet doelmatig.
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4. De consequentie
Het Ministerie van OCW staat toe dat het bevoegd gezag voor deze specifieke groep kan
beslissen dat de jarenlange werkervaring voldoende is om aan de formele diploma-eis,
namelijk dat ‘de bpv met een positieve beoordeling is voltooid’, te voldoen.
Het bevoegd gezag betrekt bij het nemen van deze beslissing in ieder geval de volgende
vragen, die bevestigend moeten worden beantwoord:
•
•
•

Is de jarenlange werkervaring voldoende recent en relevant (gelet op de betreffende
kwalificatie)?
Is deze van voldoende omvang (gelet op de betreffende kwalificatie-eisen)?
Waren de werkzaamheden van het juiste niveau (gelet op het niveau van de betreffende
kwalificatie)?

Indien het bevoegd gezag beslist dat de werkervaring van de zij-instromer voldoende is en
gelijkgesteld kan worden aan het voldoen aan de diploma-eis bpv, dan betrekt de
examencommissie dit besluit aan het eind van het examineringstraject van de
examendeelnemer bij haar besluit of een diploma kan worden uitgereikt.
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