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Wat zijn de kosten? 

De kosten voor een enkele diplomawaardering zijn Naf. 250,-. Op verzoek 
kunnen er ook gewaarmerkte kopiee n van de evaluatie worden verstrekt. 
Deze bedragen Naf. 5 per exemplaar. U krijgt na inlevering van de vereiste 
documenten een factuur die u binnen 5 werkdagen moet betalen. Het bewijs 
van betaling mag ook gefaxt of ge-e-maild worden. Daarna wordt het proces 
van evaluatie opgestart.  
Betalingen gemaakt op naam van de Dienst Examens zijn definitief. Onder 
geen beding is er restitutie mogelijk.  
 
Wat zijn de betalingsmogelijkheden? 

Het is niet mogelijk om contante betalingen te doen op het kantoor. Voor uw 
gemak zijn er twee betalingsmogelijkheden:  

 Via de Windward Island Bank, rek.nr. 32480003 op naam van de 
Overheid van Sint Maarten/Dienst Examens. Swift code WISBSXSM  

 Bij de Landsontvanger (Island Receivers). 
 
 

Tijdsduur/Afhandeling 

De termijn voor een diplomawaardering is 4 – 6 weken. Indien er meer tijd 
nodig is omdat er meer informatie vereist is, wordt u daarvan per e-mail 
tijdig op de hoogte gesteld. 
 
Contact 

Heeft u na het lezen van deze brochure toch nog vragen, dan kunt u contact 
opnemen met de Dienst Examens. De Dienst Examen is voor 
diplomawaarderingen van maandag t/m vrijdag te bereiken op 542-3296 of 
542-3458 tussen 08.00-12.00 en van 13.00-16.00. 
 
Contactpersonen 

Diensthoofd 
Yvette Halley 
Yvette.Halley@sintmaartengov.org 
 
Senior Beleidsmedewerker 
Monique Rollings 
Monique.Rollings@sintmaartengov.org 
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Op Sint Maarten is de Dienst Examens de verantwoordelijke instantie en 
he t aanspreekpunt voor de waardering van buitenlandse diploma’s. Als u 
wilt weten wat het niveau of de waarde is van een diploma op secundair of 
tertiair niveau kunt u een diplomawaardering aanvragen. 
 

Wat is een diplomawaardering? 

Diplomawaardering houdt in het vergelijken van diploma’s of studies, die 
buiten het regulier onderwijs van Sint Maarten vallen, met een relevante St. 
Maartense diploma/ studie van het regulier onderwijs van Sint Maarten of 
indien nodig met een relevante Nederlandse diploma/studie. Een 
diplomawaardering is geen curriculum vitae, maar geeft de waarde aan van 
een buitenlands diploma (meestal het hoogst behaalde diploma) of een 
buitenlandse studie, op Sint Maarten. Onder buitenlandse diploma’s wordt 
verstaan een diploma dat niet gehaald is op Sint Maarten, Aruba, Curaçao, 
Bonaire, Sint Eustatius, Saba of de voormalige Nederlandse Antillen of in 
Nederland. 
Een diplomawaardering kan ook het niveau aangeven van een diploma 
gehaald zowel in als buiten Sint Maarten. 
 

Waarvoor dient een diplomawaardering? 

 Voor bepaling tot toelating van de betrokkene (van wie het diploma of 
de studie wordt gewaardeerd) tot het regulier hoger onderwijs op Sint 
Maarten; 

 voor mogelijke vrijstelling van vakken voor betrokkene bij de toelating 
tot hoger of wetenschappelijk onderwijs; 

 als ondersteuning in het bepalen van de onderwijsbevoegdheid van de 
betrokkene; 

 voor mogelijke aanstelling van de betrokkene in een functie; 
voor inpassing of mogelijke inschaling. 

 

Wie kan een verzoek tot waardering indienen? 

Het verzoek kan worden ingediend door: 

 ministers (of hun afgevaardigden), 

 het hoofd van een overheidsdienst (of diens afgevaardigde), 

 de toelatingscoo rdinator van een onderwijsinstelling, 

 directeuren van schoolbesturen of  

 personen die zelf hun diploma gewaardeerd willen hebben. 
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Hoe dient een verzoek ingediend te worden? 

 Het verzoek wordt middels een aanvraagformulier gericht aan het hoofd 
van de Dienst Examens. Het doel van het verzoek moet duidelijk 
omschreven zijn bijv.: 
 niveaubepaling met als doel toelating tot de gewenste faculteit/ 

studie, 
 niveaubepaling met correcte inschaling als doel, 
 niveaubepaling of evaluatie van e e n specifieke opleiding  
 vergelijking van buitenlandse studie met een specifieke voormalig 

Antilliaanse, Sint Maartense of Nederlandse studie. 

 U overlegt alle vereiste documenten met het verzoek. (Zie volgende 
alinea). 

  

Welke stukken moeten worden overgelegd? 

U overlegt de volgende documenten: 

 een volledig ingevuld aanvraagformulier, 

 een foto-ID (paspoort of identiteitskaart), 

 het originele te waarderen diploma MET bijbehorende cijferlijst 
(diploma’s zonder cijferlijsten kunnen diploma’s niet gee valueerd 
worden), 

 originele certificaten en cijferlijsten (betrokkene kan gevraagd worden 
om zijn/haar opleidingsinstituut te verzoeken om de zijn/haar cijferlijst 
direct naar de Dienst Examens Sint Maarten te sturen) en 

 een bee digde vertaling van documenten in het Nederlands of Engels 
voor documenten die niet in een van deze talen zijn opgesteld en 

 voor artsen en specialisten: registratieformulier van het land van 
verblijf 

 een bewijs van betaling. 
N.B.: Alle originelen worden ter plekke gescand en teruggegeven.  
 

Wat gebeurt er als niet alle documenten worden ingediend? 

Indien niet alle documenten worden ingediend wordt het dossier niet in 
behandeling genomen. Een evaluatie volgt nadat alle documenten zijn 
ingediend. Soms zijn er bij het proces aanvullende documenten nodig om een 
correcte evaluatie te kunnen maken. In dat geval wordt de diplomahouder 
per e-mail daarvan op de hoogte gesteld. Het proces vindt dan voortgang 
nadat aanvullende documenten zijn ontvangen. 


