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In het kader van de erkenning van EVC-aanbieders voor de beroepsstandaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ zijn in afstemming
met en op verzoek van de brancheorganisaties in aanvulling op de eisen uit
de EVC-Kwaliteitscode 2.0 de volgende aanvullingen bepalingen van belang:
Juiste en eenduidige communicatie
Het is van belang in het kader van deze beroepsstandaard op een juiste en eenduidige
wijze te communiceren. In dat kader is besloten tot het inrichten van een voorlichting via
het hiervoor nog in te richten EVC-loket. Als EVC-aanbieder verwijst u kandidaten, werkgevers en belangstellenden, liefst via een directe link, naar dit EVC-loket.
Naamgeving standaard bedoeld voor aanduiding functieniveau
Hoewel in de titel van deze EVC beroepsstandaard het begrip hbo is opgenomen betekent dit niet dat er sprake is van een hbo-diploma of toegang tot hbo onderwijs. Deze
vermelding staat puur voor het niveau van de functie.
Inzet assessoren
Iedere EVC-procedure behorende bij deze beroepsstandaard wordt uitgevoerd door
twee aantoonbaar gekwalificeerde EVC-assessoren, waarbij een van de assessoren
aantoonbaar werkervaring heeft in het werkveld.
Beroepsproducten en reflectieformulier
In het kader van de beoordeling maakt de kandidaat zijn/haar actuele beroepservaring
zichtbaar door de competenties voor de zes deskundigheidsgebieden uit de standaard
aantoonbaar te maken met gebruikmaking van een of meerdere eigen/authentieke beroepsproducten die niet ouder zijn dan twee jaar. Daarnaast wordt er door de kandidaten
in een reflectie- of verantwoordingsformulier aangegeven op welke wijze en waar hun
handelen onder meer aangetoond via de beroepsproducten past bij de zes deskundigheidsgebieden en de daarvoor vereiste competenties.
Cesuur
De te hanteren cesuur wordt bepaald met een dekking van 80% van de gedragsindicatoren voor ieder van de zes in het profiel onderscheiden deskundigheidsgebieden.
Steekproefsgewijze toezicht van de zijde van uw Beoordelende Organisatie:
Voor uit te voeren EVC-procedures voor deze beroepsstandaard is een onaangekondigd
steekproefsgewijze toezicht van toepassing. Om dit mogelijk te maken levert u tijdig de
relevante gegevens aan bij uw BO, zoals gegevens betreffende de locatie, het tijdstip
waarop assessments plaatsvinden en de in te zetten assessoren. U dient in dat kader
over de mogelijkheid van een onaangekondigd toezicht ook duidelijk te communiceren
richting de kandidaten en de betreffende locaties waar de assessments plaatsvinden.
Dit toezicht heeft van doen met het beoordelen van het proces.

Registraties ervaringscertificaten in het register en AVG
Alle door een erkende EVC-aanbieder uitgegeven Ervaringscertificaten behorende bij
deze beroepsstandaard dienen geregistreerd te worden in het EVC-register. Ook ervaringscertificaten van kandidaten die nog niet voor alle deskundigheidsgebieden aan de
cesuur hebben voldaan en die dus nog via een verder ontwikkelingstraject aan de slag
zullen gaan.
Vakbekwaamheidsbewijs
Van kandidaten die via een EVC-procedure hebben aangetoond aan alle eisen te voldoen conform de EVC-beroepsstandaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ stelt de erkende EVC-Aanbieder het Ervaringscertificaat ter beschikking van het
NKC-EVC. Op basis van de bevindingen uit het ervaringscertificaat zal na controle door
het NKC-EVC een vakbekwaamheidsbewijs worden opgemaakt dat voorzien is van alle
benodigde logo’s van de brancheorganisaties en echtheidskenmerken. Het vakbekwaamheidsbewijs wordt eveneens geregistreerd in het EVC-register.
Afdracht geregistreerde ervaringscertificaten en vakbekwaamheidsbewijs
In afstemming met de branches wordt nog een beslissing genomen ten aanzien van de
betaling van de kosten voor registratie en het af te geven vakbekwaamheidsbewijs. Zodra daar duidelijkheid over is wordt u hierover geïnformeerd. Mocht alsnog besloten worden dat de betaling hiervan ten laste komt van u als EVC-aanbieder, dan zal het NKCEVC de kosten hiervoor bij de erkende EVC-Aanbieder per kwartaal in rekening brengen. Voor de betaling van de factuur is een uiterste termijn van 4 werkweken van toepassing.
Bezwaren/klachten/fraude/niet nakomen van verplichtingen
Indien er sprake is van het niet zorgvuldig uitvoeren van de EVC-procedures conform de
van toepassing zijnde beroepsstandaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’, dan wel dat er sprake is van gegronde klachten of bezwaren op basis waarvan het
imago van de Ervaringscertificaten, dan wel het EVC-stelsel wordt geschaad, dan wel
dat er sprake is van het vermoeden van of daadwerkelijke fraude, als ook indien blijkt
dat de verplichtingen genoemd in deze aanwijzingsbrief niet worden nagekomen, kan/zal
het Nationaal Kenniscentrum EVC een schorsingsprocedure starten, hetgeen kan leiden
tot het intrekken van de erkenning en het logogebruik.
Tot slot:
Vergoedingsregeling
Voor dit traject is een vergoedingsregeling voor werkgevers van toepassing. Voor nadere
informatie daaromtrent kunt u terecht bij het EVC-loket van FCB.
Registratie SKJ register
Met het Vakbekwaamheidsbewijs voor de ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ kan een kandidaat zich inschrijven in het SKJ register.
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