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------------------------------------------------------------------EVC

De letters worden als volgt gebruikt:
• Eerder Verworven Competenties
• Elders Verworven Competenties
• Erkennen van Verworven Competenties

EVC-procedure

De EVC-procedure is ‘een uitgevoerde methode’ door een erkende EVCaanbieder met gekwalificeerde EVC-assessoren. Het kennen en kunnen van een
EVC-deelnemer wordt op een objectieve en geborgde wijze gevalideerd,
• Met inzet van een combinatie van gevalideerde instrumenten
(instrumentenmix),
• Gemeten en beoordeeld aan de hand van een voor EVC erkende
standaard (onderwijs-, beroeps-, of branchekwalificatie) en
• Met gebruikmaking van daartoe gekwalificeerde EVC-assessoren,
• Uitgevoerd door een door het NKC-EVC daartoe erkende en
aangewezen EVC-aanbieder en
• Waarbij het eindproduct een gepersonaliseerd ervaringscertificaat is
waarin onderbouwd de gevalideerde competenties zijn weergegeven en
dat de EVC-deelnemer kan gebruiken in het kader van het
arbeidsmarktdoel dan wel het diplomadoel.

EVC-deelnemer

Een werkende of werkzoekende die een EVC-procedure doorloopt met het doel
zijn/haar competenties in beeld te laten brengen. De deelnemer doet dit met
het oog op de erkenning van de leer-werkervaring.

Ervaringscertificaat

Het officiële voor een EVC-deelnemer gepersonaliseerde document waarin het
resultaat van een EVC-procedure is weergegeven, uitgevoerd aan de hand van
een erkende EVC-standaard door een erkende EVC-Aanbieder en waarin ook de
inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van een verdere
ontwikkeling zijn opgenomen.

NKC-EVC

Het Nationaal Kenniscentrum EVC (NKC-EVC) is door de Stichting van de Arbeid
aangewezen als uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de regie in
het stelsel en de kwaliteitsborging van EVC in de Arbeidsmarktroute.

EVC-assessor

Een daartoe gekwalificeerde assessor die ruimschoots beschikt over aantoonbare
relevante praktijkervaring en het voor de standaard relevante boordelingsniveau.
De assessor is voldoende vaardig om conform de schrijfwijzer een
Ervaringscertificaat op te stellen en daarbij de eventueel aanvullende
voorwaarden van de standaard in acht te nemen.

Valideren

Het met inzet van gekwalificeerde assessoren beoordelen van competenties van
een EVC-deelnemer in een EVC-procedure aan de hand van een EVC-standaard.
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------------------------------------------------------------------EVC-instrumenten

Bij een EVC-procedure wordt veelal op voorhand gebruik gemaakt van een
‘Intakegesprek’ en soms van een ‘QuickScan’ als instrumenten om in te schatten
of een EVC-procedure een voor de deelnemer werkbare methode is en ook om
vast te stellen welke standaard te gebruiken is of welk niveau voor de EVCdeelnemer voor de hand liggend zou kunnen zijn om de doelstelling
(arbeidsmarktdoel of diplomadoel) te realiseren.
In de EVC-procedure wordt vervolgens gebruik gemaakt van een
instrumentenmix, waarbij een combinatie van onderstaande instrumenten
mogelijk is:
• (e)Portfolio: hulpmiddel voor het in beeld brengen van werkervaring in
relatie tot standaard; De validering van de werkervaring in relatie tot de
standaard wordt uitgevoerd door vakbekwame assessoren; Maar er zijn
inmiddels voorbeelden bekend van e-portfolio instrumenten die,
voorzien van informatie/benoemde competenties uit een standaard, in
staat zijn persoonlijke documenten van een EVC-deelnemer met
omschreven werkervaring, geautomatiseerd te valideren;
• Werkplek observatie: waarnemingen door EVC-assessor in de eigen
beroepspraktijk van de EVC-deelnemer;
• Criterium Gericht Interview (CGI): gerichte vragen op aspecten die in het
portfolio in onvoldoende mate zijn aangetoond;
• EVC-Assessment: onderzoek uitgevoerd door EVC-assessoren naar het
kennen en kunnen van een EVC-deelnemer. In dit onderzoek komen alle
onderdelen van de standaard aan de orde;
• Leerwegonafhankelijke proeve van bekwaamheid:
Praktijkproeve die de EVC-assessor (niet zijnde de docent van een EVCdeelnemer) in staat stelt vast te stellen of een EVC-deelnemer over de
vereiste vaardigheden beschikt;
• 360 graden feedback: het door derden c.q. collega’s en leidinggevenden
scoren van iemands persoonlijke competenties;
• Andere instrumenten zoals praktijksimulaties e.d.

EVC-Kwaliteitscode

Code beheerd door het NKC-EVC, die de principes en uitgangspunten weergeven
voor erkenning van een EVC-aanbieder, alsmede de principes en criteria op basis
waarvan EVC-procedures dienen te worden uitgevoerd, inclusief het op te stellen
Ervaringscertificaat.

EVC-registers

Via de website ervaringscertificaat.nl zijn drie door het NKC-EVC beheerde EVCregisters beschikbaar:
• Register Ervaringscertificaten; (https://www.ervaringscertificaat.nl/register)
• Register EVC-standaarden; (https://www.ervaringscertificaat.nl/standaarden)
• Register Erkende EVC-aanbieders (https://www.ervaringscertificaat.nl/evc/aanbieders)
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------------------------------------------------------------------EVC-standaarden

EVC-standaarden worden in een EVC-procedure als beoordelingskader gebruikt
voor het valideren van de individuele competenties door erkende EVCAanbieders.
Er zijn verschillende soorten EVC-standaarden:
• Onderwijsstandaarden voor het mbo en hoger onderwijs (Crebo en Croho);
• Beroeps- en branchestandaarden, die na raadpleging via een werkgroep met
sociale partners, door het NKC-EVC zijn erkend als EVC-standaard;

Ketenafspraken

Vastgelegde afspraken tussen een (examencommissie van een)
onderwijsinstelling en een erkende EVC-aanbieder over de wijze voor het in
behandeling kunnen nemen en verzilveren van een Ervaringscertificaat op basis
van een landelijke onderwijsstandaard (Crebo of Croho).

Verzilveren

Verzilveren is het door een daartoe bevoegde instantie in het onderwijs (de
examencommissie), dan wel in de arbeidsmarktroute op basis van een door de
eigenaar van de EVC-standaard aan een instantie gedelegeerde bevoegdheid
(bijvoorbeeld het NKC-EVC), erkennen en omzetten van in het
ervaringscertificaat onderbouwde competenties in vrijstellingen voor examens
en/of onderwijseenheden, dan wel voor in de arbeidsmarktroute omzetten van
de door een erkende EVC-Aanbieder in het ervaringscertificaat weergegeven
gevalideerde competenties in een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute.

Erkende EVC-Aanbieder

Een door het NKC-EVC aangewezen organisatie waarvan op grond van een
beoordeling door het NKC-EVC aangewezen Beoordelende Organisatie is
vastgesteld dat deze conform de principes en uitgangspunten van de EVCKwaliteitscode handelt, EVC-procedures uitvoert en Ervaringscertificaten opstelt.
De erkende EVC-Aanbieder is met de uit te voeren standaarden geregistreerd in
het register erkende EVC-aanbieders.

Erkende EVC
Beoordelende
Organisatie

Een organisatie die door het NKC-EVC is aangewezen voor het beoordelen van
een (potentiële) EVC-aanbieder die de wens heeft de kwaliteit van hun
organisatie en de EVC-procedures te laten vaststellen aan de hand van de
vigerende EVC-kwaliteitscode. (https://www.ervaringscertificaat.nl/evc/bo)

Vakbekwaamheidsbewijs
Arbeidsmarktroute

Een voor de arbeidsmarktroute ontwikkeld waardedocument waarmee voor EVCdeelnemers hun vakbekwaamheid wordt weergegeven in relatie tot de
gehanteerde EVC- beroeps-/branchestandaarden. Het NKC-EVC is door de
beroeps-/brancheorganisatie gedelegeerd/gemandateerd om dit voorzien van
het logo van de eigenaar van de EVC-standaard uit te geven.
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Toelichting bij definities onder meer ten aanzien van betekenis, procedures en/of
werkwijzen:
EVC-Kwaliteitscode:
De beoordeling van een EVC-Aanbieder wordt aan de hand van de vigerende EVC-kwaliteitscode uitgevoerd door
een daartoe erkende en aangewezen EVC-Beoordelende Organisatie, die op basis van de auditbevindingen een
adviesrapport opstelt dat in het kader van het aanvragen van een erkenning door de EVC-Aanbieder en/of
aanbieder in spé wordt voorgelegd aan het NKC-EVC. Het NKC-EVC neemt ten aanzien van de erkenning op basis
van de aangeboden informatie zelfstandig een beslissing en bevestigt dit schriftelijk. In het kader van een
toekenning van de erkenning wordt deze opgenomen in het EVC-register met erkende EVC-Aanbieders.

Verzilveren - ketenafspraken:
Bij landelijke onderwijsstandaarden (Crebo en Croho) is het uitsluitend de bevoegdheid van een examencommissie
van de betreffende mbo of ho-onderwijsinstelling om aan EVC-deelnemers op basis van de in een
ervaringscertificaat van een erkende EVC-Aanbieder weergegeven competenties, gerelateerd aan de hand van de
onderwijskwalificatie, vrijstellingen te verlenen en/of toegang te verlenen tot de (verkorte) opleiding.
Het kunnen verzilveren op basis van in een ervaringscertificaat aangetoonde competenties door een
examencommissie is gewaarborgd, als er sprake is van adequate en op papier vastgelegde ketenafspraken tussen
een onderwijsinstelling en een EVC-Aanbieder.

Verzilveren in de Arbeidsmarktroute:
In het kader van het arbeidsmarktdoel is het mogelijk gevalideerde competenties van een EVC-deelnemer,
vastgelegd in een Ervaringscertificaat te laten verzilveren door het NKC-EVC in een Vakbekwaamheidsbewijs,
indien er sprake is van een gedelegeerde bevoegdheid van de zijde van beroeps- en/of brancheorganisaties. Het
NKC-EVC toetst dan aan de hand van de door de beroeps-/brancheorganisaties vastgelegde EVC-standaarden,
gespecificeerde normen en aanvullende voorwaarden of de aangetoonde competenties in het ervaringscertificaat
daaraan voldoen. Het betreffende vakbekwaamheidsbewijs is voorzien van het logo/de logo’s van de eigenaren
van de betreffende EVC-standaard.

Ketenafspraken:
Ketenafspraken zijn dusdanige afspraken waarmee gewaarborgd is dat de EVC-deelnemer bij de
examencommissie van de betreffende opleiding van de met name genoemde onderwijsinstelling terecht kan voor
het in behandeling nemen van het ervaringscertificaat bedoeld voor het erkennen en verzilveren en daarmee het
al dan niet toekennen van vrijstellingen voor examens en/of onderwijseenheden. Het is de bevoegdheid van de
examencommissie om hier zelfstandig een beslissing in te nemen.
Om het proces zorgvuldig te laten verlopen wordt gewerkt met een model-afsprakenkaart waarop wederzijdse
afspraken omtrent kwaliteit, acceptatie en kosten zijn weergegeven.
Voorafgaand aan de uitvoering van een EVC-procedure voor een onderwijsstandaard, informeert de EVCaanbieder de EVC-deelnemer over de onderwijsinstelling(en) met wie de EVC-aanbieder ketenafspraken heeft
gemaakt voor mogelijke verzilvering voor de betreffende onderwijsstandaard.
In relatie tot een voor EVC erkende beroeps/branchestandaard is eveneens sprake van een vorm van
ketenafspraken met de betreffende beroeps-of brancheorganisatie. Voor uitvoering van EVC-procedures voor
deze beroeps- en branchestandaarden moeten EVC-Aanbieders een erkenning/aanwijzing hebben. In de
aanwijzing voor die erkenning is opgenomen dat de EVC-Aanbieder zich aan de door de beroeps/brancheorganisatie vastgestelde aanvullende voorwaarden moet voldoen.
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NKC-EVC: Taken en verantwoordelijkheden
Het NKC-EVC heeft onder meer als taken en verantwoordelijkheden om:
• Beoordelende Organisaties aan te wijzen/te erkennen;
• EVC-Aanbieders via een aanwijzing te erkennen, dan wel de erkenning in te trekken;
• Registers te beheren voor erkende EVC-Aanbieders, erkende EVC-standaarden, uitgevoerde EVCprocedures e.d.
• Op verzoek van beroeps- en/of brancheorganisaties (sectorale sociale partners) een door hen
ontwikkelde en toegepaste kwalificatie, in afstemming met en voorzien van een positief advies van de
werkgroep van de sociale partners, als EVC-standaard te erkennen en op te nemen in het register om
EVC-procedures hiervoor mogelijk te maken;
• Indien daartoe gedelegeerd vanuit beroeps-/brancheorganisaties Vakbekwaamheidsbewijzen
Arbeidsmarktroute op te stellen aan de hand van ervaringscertificaten waarin is aangetoond dat de EVCdeelnemer aan de norm voldoet.
• De kwaliteitsborging van EVC-procedures te bewaken en te bevorderen;
• Relevante klachten te behandelen en daarin gepaste actie te ondernemen;
• Voorlichting te verzorgen (intern en extern);
• Overleg te voeren met beroeps-/brancheorganisaties;
• Het de EVC-Adviesraad en het te organiseren Verbindingsoverleg (met onderwijskoepels, Kennispunt
MBO en UWV) te ondersteunen;
• Desgevraagd te rapporteren over relevante onderwerpen/procedures, stand van zaken e.d. (ook naar
aanleiding van internationale vragen over VPL).

EVC-standaarden: beroeps-/branchestandaarden
Als een beroeps- of brancheorganisatie EVC-procedures voor hun beroeps- of branchestandaarden mogelijk willen
maken, dan vragen zij hiervoor bij het NKE-EVC een erkenning aan van de betreffende standaard als EVCstandaard. De aanvraag dient ondersteund te worden door de betreffende sectorale sociale partners.
Bij de beoordeling van de aanvraag voor erkenning als EVC-standaard gaat NKC-EVC aan de hand van criteria na
of de standaard geschikt is voor toepassing in EVC-procedures, waarna het NKC-EVC de aanvraag voorlegt voor
advisering aan een vanuit de EVC-Adviesraad daartoe gevraagde werkgroep met een vertegenwoordiging van
werkgevers- en werknemerszijde. Gehoord hebbende de werkgroep wordt, indien er sprake is van een positieve
beoordeling van de aanvraag, de erkenning van de standaard als EVC-standaard afgegeven door het NKC-EVC en
de standaard wordt vermeld in het Register met EVC-standaarden op de website.
De branche- of beroepsorganisatie is als eigenaar van de kwalificatie verantwoordelijk voor het onderhoud ervan
(actualisering en aanpassing). Ook kan de eigenaar van de standaard beslissen over het al dan niet hanteren van
een eigen branchecertificaat of het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute voorzien van het logo van de
beroeps-/brancheorganisatie.

Erkenning EVC-Aanbieder
Voor het erkennen en/of het verlengen van een erkenning als EVC-Aanbieder laat een organisatie een audit
uitvoeren op basis van de vigerende EVC-Kwaliteitscode door een van de door het NKC-EVC aangewezen
Beoordelende Organisaties. Het adviesrapport dat op basis van de audit wordt opgesteld wordt door de
aanvragende partij bij het NKC-EVC aangeboden. Op basis van de bevindingen wordt een beslissing genomen die
schriftelijk wordt vastgelegd ten aanzien van het al dan niet erkennen, de erkenningstermijn en de EVCstandaarden waarvoor EVC-procedures mogen worden uitgevoerd, alsmede de voorwaarden/werkwijze die aan
de erkenning verbonden zijn. Een lopende erkenning kan worden ingetrokken indien daar zwaarwegende feiten
voor zijn.
Lopende de erkenningstermijn is er op basis van de EVC-Kwaliteitscode 3.0 (ingangsdatum 1-1-2021) een iteratief
en proportioneel toezicht van toepassing uit te voeren door een van de Beoordelende Organisaties.
(https://www.ervaringscertificaat.nl/evc/kwaliteitscode). Erkende EVC-Aanbieders worden in het EVC-register weergegeven.
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