
 

Aanvraag beoordeling buitenlands diploma 
Heb je een diploma waarvan je denkt dat dit hetzelfde is als het SVH Diploma Sociale 
Hygiëne? Dan is het mogelijk om het SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen en hiermee 
bijgeschreven te worden in het Register Sociale Hygiëne. Het gaat er dan om dat jouw 
diploma qua kennis en inzicht in sociale hygiëne een niveau waarborgt dat ten minste 
gelijkwaardig is aan de eindtermen voor Sociale Hygiëne.  
 
Kosten 
Om te beoordelen of jouw diploma hier recht op geeft brengen wij onderzoekskosten in rekening. 
Deze kosten worden alleen in rekening gebracht als na onderzoek blijkt dat je in aanmerking komt 
voor het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Wanneer blijkt dat jouw diploma niet in aanmerking komt, 
worden er geen kosten in rekening gebracht. De onderzoekskosten bedragen € 250,- (dit is inclusief 
het SVH Diploma Sociale Hygiëne). 
Nadat jouw aanvraag ontvangen, onderzocht en goedgekeurd is, ontvang je het SVH Diploma Sociale 
Hygiëne. Op basis van dit SVH diploma word je bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne en 
ontvang je de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne van de Landelijke Examencommissie van 
SVH (LEC-SVH).  

Hoe wordt een diploma door SVH beoordeeld? 
Buitenlandse diploma’s en certificaten kunnen beoordeeld worden als: 

• De cursus of opleiding aantoonbaar 40 uur of langer duurde 
• De cursus of opleiding aantoonbaar gevolgd is binnen het reguliere onderwijs, aan een 

door de overheid erkende instelling    
• De eindtermen, competenties of werkprocessen van het buitenlandse diploma door SVH 

kunnen worden vergeleken met de eindtermen Sociale Hygiëne zoals die door de LEC-
SVH zijn vastgesteld. De eindtermen zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, 
Duits, Italiaans, Frans en Pools en kun je vinden op: https://www.svh.nl/Sociale-
Hygiene/. 

 
CONCLUSIE: 

• Wanneer 60% of meer van de eindtermen van Sociale Hygiëne voorkomen in de 
eindtermen, competenties of werkprocessen van het buitenlandse diploma, dan komt 
het diploma in aanmerking voor het SVH Diploma Sociale Hygiëne en de bijschrijving in 
het Register Sociale Hygiëne. 

 
Indien nodig zal SVH informatie over het diploma en de opleiding inwinnen bij de onderwijsinstelling 
die het diploma heeft afgegeven. 
 
Hoe werkt het? 

Wil je weten of jouw diploma in aanmerking komt voor een SVH Diploma Sociale Hygiëne, vraag dan 
op deze pagina de beoordeling aan.  
 
Een aanvraag is strikt persoonlijk: je kunt alleen een SVH Diploma Sociale Hygiëne aanvragen voor 
jezelf.  
Bij de aanvraag moet je altijd de volgende documenten aanleveren: 

• Een goed leesbare kopie van het diploma of certificaat, zoals afgegeven door de 
onderwijsinstelling 

• Een goed leesbare kopie van de cijferlijsten die bij het diploma of certificaat horen 
• Een kopie van de eindtermen, competenties en/of werkprocessen. 
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Voor de afhandeling van je aanvraag hebben wij een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs 
nodig en een kopie van het door jou behaalde en door SVH beoordeelde diploma. De 
bestanden mogen maximaal 2MB groot zijn. Lees hier hoe je een veilige kopie kunt maken 
van een legitimatiebewijs. Let op: Streep op de kopie van je legitimatiebewijs het 
Burgerservicenummer door. 

 
Als na beoordeling blijkt dat je recht hebt op een SVH Diploma Sociale Hygiëne dan krijg van ons 
bericht dat je de aanvraag kunt indienen via de website.  
Je ontvangt het SVH Diploma Sociale Hygiëne en de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne 
uiterlijk vier weken nadat je deze aanvraag via de website hebt ingediend. Je kunt jouw bestelling tot 
14 dagen na bestelling kosteloos annuleren, tenzij de aanvraag reeds verwerkt is en daarmee de 
dienst verleend is. Na 14 dagen is de bestelling definitief en kun je geen aanspraak maken op 
restitutie van het door jou betaalde bedrag. 

 
 


