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Kennisdocument 

Diploma-erkenning volwasseneneducatie 

 
Welke kennis vind ik in dit Kennisdocument? 
In dit kennisdocument heeft het Expertisepunt Basisvaardigheden informatie verzameld die bekend is 
rondom diploma-erkenning in het volwassenenonderwijs.  
 
Dit document heeft drie hoofdstukken: 
1. Wat betekent ‘diploma-erkenning’? 
2. Hoe kun je diploma-erkenning aanvragen?  
3. Welke instellingen hebben diploma-erkenning? 
 
 

1. Wat betekent ‘diploma-erkenning’? 
 
Diploma-erkenning betekent dat je als instelling diploma’s mag uitreiken. Een diploma is een officieel 
studiebewijs dat je krijgt als je een gecertificeerde opleiding hebt gevolgd. Voor de 
volwasseneneducatie gaat het dan om diploma’s voor basisvaardigheden of voor voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs (vavo).  
 
De diploma’s basisvaardigheden zijn voor: 

• opleidingen Nederlandse taal alfabetisering (niveau 1F); 

• opleidingen rekenen alfabetisering (niveau 1F); 

• opleidingen Nederlandse taal ingang beroepsonderwijs (niveau 2F); 

• opleidingen rekenen ingang beroepsonderwijs (niveau 2F); 

• opleidingen digitale vaardigheden (Basisniveau 1/Basisniveau 2) 

• opleidingen Nederlands als tweede taal alfabetisering (niveau Alfa A/Alfa B/Alfa C); 

• opleidingen Nederlands als tweede taal (niveau A1/A2). 
 
De niveaus voor taal en rekenen zijn omschreven in de Standaarden en eindtermen ve.  
De niveaus voor digitale vaardigheden zijn vastgelegd in de Handreiking Digitale vaardigheden. 
De Alfa-niveaus voor Nederlands als tweede taal staan in het Raamwerk Alfabetisering NT2.   
De niveaus voor Nederlands als tweede taal staan in het Raamwerk NT2.  
 
Voor de hogere NT2-niveaus B1 en B2 kan een instelling geen diploma uitreiken. Die diploma’s zijn 
alleen te behalen door het afleggen van de Staatsexamens NT2.  
 
De diploma’s vavo zijn voor: 

• opleidingen mavo/vmbo theoretische leerweg; 

• opleidingen havo; 

• opleidingen atheneum; 

• opleidingen gymnasium. 
 
Waarom diploma-erkenning? 
We kennen in de volwasseneneducatie formeel en non-formeel aanbod. Formeel aanbod is gericht op 
niveauverhoging, vaak met toeleiding naar een diploma of certificaat. Voor een gemeente is de 
diploma-erkenning een manier om te sturen op de kwaliteit van het formele aanbod voor 
basisvaardigheden. De opleiding heeft namelijk de goedkeuring van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
 

2. Hoe kun je diploma-erkenning aanvragen? 
 
Diploma-erkenning voor de WEB valt onder het ministerie van OCW. Het verloopt via DUO, die 
hierover advies vraagt aan de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie doet hiervoor onderzoek naar 
de kwaliteit van de instelling en de opleidingen.  

mailto:info@basisvaardigheden.nl
https://taalenrekenenmbo.nl/publicaties/standaarden-en-eindtermen-ve/
https://cinop.nl/wp-content/uploads/2019/01/Handreiking-Digitale-Vaardigheden-oktober-2018.pdf
https://www.cito.nl/-/media/files/nt2/cito_ve_raamwerk_alfabetisering.pdf?la=nl-NL
https://www.cinop.nl/wp-content/uploads/2020/02/Raamwerk-NT2.pdf
https://www.staatsexamensnt2.nl/
https://basisvaardigheden.nl/formeel-en-non-formeel-onderwijs
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Waar moet je als instelling aan voldoen? 
De inspectie controleert de aanvraag op meerdere onderdelen:  

• de kwaliteit van het onderwijs;  

• de kwaliteit van het examen; 

• beschrijving van de kwaliteitszorg; 

• beschrijving van de onderwijs- en examenregeling; 

• omschrijving van de procedure van de commissie van beroep voor de examens. 
 
Een instelling kan diploma-erkenning aanvragen voor de opleidingen vavo of voor ‘overige educatie’, 
de opleidingen basisvaardigheden. De opleidingen ‘overige educatie’ moeten voldoen aan de 
eindtermen uit de Regeling eindtermen educatie.  
In de regeling van 2012 gaat het om taal en rekenen, zoals omschreven in de documenten die we 
hierboven noemden: de Standaarden en eindtermen ve, het Raamwerk Alfabetisering NT2 en het 
Raamwerk NT2. Sinds 2017 horen hier ook digitale vaardigheden bij, te lezen in de Regeling digitale 
vaardigheden educatie 2018.  
 
 
Hoe vraag je de diploma-erkenning aan? 
Je kunt bij DUO diploma-erkenning aanvragen. De procedure staat hier. Aanvragen kan via dit 
aanvraagformulier.  
 
Om de diploma-erkenning te behouden, moet een instelling elk jaar de genoemde opleiding 
verzorgen. Anders vervalt het recht om diploma’s uit te reiken voor die opleiding. 
 
 

3. Welke instellingen hebben diploma-erkenning? 
 
Niet alle aanbieders van formeel aanbod hebben een diploma-erkenning voor de WEB. Er is een lijst 
van erkende instellingen voor vavo en overige educatie. Deze lijst wordt jaarlijks voor het nieuwe 
studiejaar bijgewerkt. 
 
Het kan zijn dat een instelling al wel is erkend, maar nog niet op de lijst is verwerkt. De instelling kan 
dan een brief overleggen, waarin het besluit van DUO staat. 
 
 
Meer informatie, vragen of contact? 
Heb je nog vragen over dit onderwerp? Of tips? Dan horen wij dat graag. Neem contact met ons op 
via het contactformulier of bel ons op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur via 085-760 7450. 
 
 

  
 

 
 

mailto:info@basisvaardigheden.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032543/2020-11-25
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040019/2018-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040019/2018-01-01
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/niet-bekostigd-onderwijs/diploma-erkenning-aanvragen/overige-educatie.jsp
https://zakelijk.duo.nl/portaal/formulieren/index.html?project=export-C3003_DiplomaErkenningOVEDU
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-42152-n1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-42152-n1.html
https://basisvaardigheden.nl/contact/

