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------------------------------------------------------------------Aanvraagformulier: verzoek tot goedkeuring van een branchestandaard als EVCstandaard
Gegevens:
[In te vullen door aanvrager]
Aanvragende organisatie/secretariaat:
Sector
Website:
Contactpersoon:
Functie contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Juridische organisatie
[Aanvinken]
☐ Stichting
☐ Coöperatieve en onderlinge waarborgmaatschappij
☐ Vereniging

1. Aanvrager en sociale partners
Is er in de sector sprake van een nationale beroeps- of brancheorganisatie? Ja/nee.
Zo ja, geef de naam van de betreffende beroeps- of brancheorganisatie: [naam nationale
beroeps- of brancheorganisatie]
[Naam aanvragende organisatie] is eigenaar van de kwalificatie/of gemachtigde namens de
beroeps- of brancheorganisatie die hierbij als beroeps- of branchestandaard wordt
aangeboden voor erkenning als EVC-standaard.
Ingeval er geen sprake is van eigenaarschap of van het feit dat er sprake is van een
functie/kwalificatie die in meerdere sectoren wordt toegepast geef hiervan dan een
beschrijving en geef aan welke instellingen in deze sectoren actief zijn of welke diploma’s
hiervoor in de markt aanwezig zijn. [beschrijving]
Binnen de branche/sector [branche noemen] zijn de volgende partijen namens werkgevers
en werknemers [organisaties noemen] actief (dit kunnen dus ook CAO-partijen zijn!).
Aan te leveren documenten
1 Bewijs van machtiging dat aanvrager bevoegd is een aanvraag in te dienen.
2 Bewijs ten aanzien van rechtspersoonlijkheid bijvoorbeeld een kopie van statuten of
inschrijving KvK.
3 Kopie van een cao waaruit blijkt wie de sociale partners zijn die in de sector een rol
vervullen en welke afspraken er gemaakt zijn met betrekking tot scholing, toepassing
EVC dan wel van toepassing zijnde kwalificaties.
4 Document/brief waaruit blijkt dat beide sociale partners, werkgevers en werknemers de
aanvraag voor erkenning ondersteunen.
Beoordelingscriterium: bewijzen moeten aanwezig zijn

--
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------------------------------------------------------------------2. EVC-standaard
Naam van de EVC-standaard1
[Naam]
Waarop is deze EVC-standaard gebaseerd? Aanvinken:
☐ Beroeps-/branchestandaard
☐ BCP (beroepscompetentieprofiel)
☐ Functieclassificatiesysteem
☐ CAO-functie
☐ anders, namelijk: [vul in]
Aan te leveren documenten
De EVC-standaard, deze bestaat uit ten minste de volgende onderdelen:
1 Beschrijving van het beroep/de functie
2 Context waarin het beroep/de functie wordt uitgevoerd
3 Leerresultaten die horen bij het beroep/de functie
4 Kerntaken of anders (afhankelijk van de gebruikte terminologie binnen uw
beroep/branche), vertaald in:
5. Werkprocessen/Deeltaken/Beroepshandelingen of anders (afhankelijk van de
gebruikte terminologie binnen uw branche);
Deze dienen uitgewerkt te zijn naar toepassen van kennis, verantwoordelijkheden,
zelfstandigheid, complexiteit en vaardigheden.
6. Prestatie-indicatoren/resultaten of anders (afhankelijk van de gebruikte terminologie
binnen uw branche) en dus uitgewerkt naar toepassen van kennis,
probleemoplossende vaardigheden, leer- ontwikkel- en informatievaardigheden en
communicatievaardigheden.
Beoordelingscriterium: 1 t/m 6 zijn voorwaardelijk en moeten voldoende zijn.
3. Context van de EVC-standaard
Achtergrondinformatie/
Context

Ja/nee

Waar blijkt dit uit? Uit
bijvoorbeeld profielen,
informatiemateriaal, etc.

Opmerkingen:
In te vullen door het
Nationaal
Kenniscentrum EVC

Klik hier als u tekst in wilt
a) Is de EVC-standaard ☐ Ja
☐ Nee voeren
afgeleid van een
Crebo- Chrohostandaard?
Welk niveau?
☐ Ja
b) Is er een
☐ Nee
inschalingsniveau
NLQF/EQF?
Geef een indicatie van het
☐ Ja
c) Hoeveel ontwikkel☐ Nee aantal uur aan.
inspanning vergt het
gemiddeld om de
EVC-standaard te
beheersen?
Beoordelingscriterium: De vragen geven inzicht in de context van de EVC-standaard en zijn
aanvullend. Zij zijn geen criteria in de beoordeling.
1

De naam van de EVC-standaard dient beroeps-/branche specifiek te zijn. Het Nationaal Kenniscentrum EVC toetst of de
gekozen naam reeds voor komt. Indien nodig, neemt zij hierover contact op met de aanvrager.
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------------------------------------------------------------------4. Aanvullende eisen (optioneel)
Wanneer er vanuit de branche/sector goede argumenten worden aangevoerd om een
beperkt aantal EVC-aanbieders aan te wijzen om EVC-procedures uit te voeren, dan is dat in
bepaalde gevallen mogelijk. Het Nationaal Kenniscentrum EVC neemt hierover in
afstemming met de EVC-Adviesraad waarin de sociale partners participeren het besluit.
Wanneer u aanvullende eisen (bijvoorbeeld in geval van veiligheid, gezondheid of andere
wettelijke eisen) stelt aan het uitvoeren van EVC-procedures voor deze EVC-standaard door
de EVC-aanbieder, dan dient u dat hieronder te vermelden. Bij goedkeuring van de EVCstandaard worden deze aanvullende eisen tevens vermeld in het register van EVCstandaarden op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC
(www.ervaringscertificaat.nl/branchestandaarden).
Aanvullende eis

Onderbouwing/waar blijkt
dit uit?

1. [In te vullen door aanvrager]
2.
3.

Opmerkingen:
In te vullen door het
Nationaal Kenniscentrum
EVC

[In te vullen door aanvrager]

5. Ondertekening
Met ondertekening gaat u akkoord met het feit dat uw EVC-standaard, mits goedgekeurd,
wordt opgenomen in het register van EVC-standaarden op de website van het Nationaal
Kenniscentrum EVC en in het Register voor Ervaringscertificaten en daar te downloaden is.
Datum: [vul in] ………………………….
Plaats: [vul in] ………………………
Namens de beroeps-/branchevereniging (waarin vertegenwoordigd werkgevers en
werknemers) [naam beroeps-/brancheorganisatie]
Naam contactpersoon: [vul in]
Handtekening:

............................

Namens aanvragende instelling [Naam organisatie]
Naam contactpersoon: [vul in]
Handtekening:

……………………
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------------------------------------------------------------------Handleiding voor werkgevers en werknemers betrokken bij een beroeps- of
brancheorganisatie, bedoeld voor aanvraag voor een EVC-standaard
Introductie: EVC-standaarden
EVC geeft de mogelijkheid aan werknemers en werkzoekenden om hun werkervaring te
laten erkennen en inschalen. Een waardevol loopbaaninstrument dat loopbaanstappen en
ontwikkelmogelijkheden biedt. Bij EVC worden de competenties van een kandidaat
beoordeeld ten opzichte van een meetlat, de EVC-standaard. Een erkende EVC
branchestandaard is een landelijke standaard die is afgestemd op het relevante werkveld en
die leidt tot een civiel effect. Het is van belang dat de EVC-standaard kwalitatief goed en
herkenbaar is. Alleen dan is het voor EVC-aanbieders mogelijk om op basis van hun
procedures die in kwalitatief opzicht moeten voldoen aan de kwaliteitscode EVC 2.0
competenties van kandidate te beoordelen en weer te geven in een overdraagbaar
ervaringscertificaat.
Om voor erkenning van EVC-standaarden, aangevraagd door beroeps- of
brancheorganisaties, in aanmerking te komen is een aantal criteria van toepassing. Deze
criteria zijn bedoeld om EVC-standaarden (na goedkeuring) door meerdere EVC-aanbieders
op een vergelijkbare wijze te laten toepassen. Dit alles draagt bij aan het genereren van het
beoogde civiele effect.
Deze handleiding heeft als doel om u te ondersteunen bij de aanvraag van uw EVCstandaard. Door het Nationaal Kenniscentrum EVC wordt een eerste screening uitgevoerd
waarin bekeken wordt of de aanvragende partijen en de inhoud van de EVC-standaard
voldoen aan de criteria die daaraan worden gesteld. Voldoet de aanvraag aan alle
voorwaarden, dan stelt het Nationaal Kenniscentrum EVC een advies op dat wordt
afgestemd met de EVC-adviesraad. Daarna wordt door het Nationaal Kenniscentrum EVC
een besluit genomen over de erkenningsaanvraag van de EVC-standaard.
De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de door u verstrekte gegevens.
Procedure
1. U dient uw aanvraag (zoveel mogelijk middels digitale stukken) in bij het Nationaal
Kenniscentrum EVC. U ontvangt een ontvangstbevestiging en een indicatie over de
termijn die nodig is voor de behandeling van de aanvraag.
2. Het Nationaal Kenniscentrum EVC controleert de aangeleverde documentatie op
compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, dan wordt u verzocht de
ontbrekende documenten aan te leveren.
3. Op het moment dat het dossier compleet is, zal het Nationaal Kenniscentrum EVC het
dossier in behandeling nemen.
4. Het Kenniscentrum EVC formuleert een advies ten aanzien van uw aanvraag en stemt
dat advies af met de EVC-Adviesraad.
5. Ten aanzien van de erkenningsaanvraag wordt een besluit genomen.
Over het besluit van goedkeuring of afwijzing krijgt u van het Nationaal Kenniscentrum
EVC schriftelijk bericht. Eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. U kunt in
beroep gaan tegen de beslissing bij het College van Beroep van de Stichting
Examenkamer.
Er wordt naar gestreefd om binnen twee maanden een besluit over uw aanvraag te
nemen, te rekenen vanaf de dag dat alle benodigde informatie aanwezig is.
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------------------------------------------------------------------6. Indien de EVC-standaard is goedgekeurd, dan wordt deze opgenomen in het register van
EVC-standaarden op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC en in het register
www.ervaringscertificaten.nl/branchestandaarden.
Kosten procedure
De prijs voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een erkenning van één EVCbranchestandaard bedraagt € 1000,- (voorbereiding, beoordeling, opstellen advies
afwikkelen aanvraag). Dit bedrag is gebaseerd op de werkwijze waarin twee adviseurs
onafhankelijk van elkaar tot een advies komen. Aanvragers die meerdere standaarden
tegelijkertijd indienen voor goedkeuring komen in aanmerking voor een staffelkorting:
o tussen de 2 - 5 standaarden € 500,- per EVC-standaard;
o meer dan 5 standaarden: € 300,- per EVC-standaard.
Zodra een aanvraag initieel gescreend is op compleetheid, krijgt de aanvrager een factuur.
Het te betalen bedrag voor het in behandeling nemen van de aanvraag is niet terug
vorderbaar.
Welke informatie dient u aan te leveren?
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen heeft het Nationaal Kenniscentrum EVC dit
aanvraagformulier ’Formulier aanvraag voor een verzoek tot goedkeuring van een
branchestandaard als EVC-standaard’ nodig. Een exemplaar kunt u vinden op de website
van het Nationaal Kenniscentrum EVC, dan wel wordt het u desgevraagd toegestuurd.
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------------------------------------------------------------------Toelichting bij het formulier
1. Aanvrager en sociale partners
Elke branche is anders georganiseerd. Veel branches hebben een cao met cao-partijen.
Andere branches hebben sociale partners die hen vertegenwoordigen zonder dat er een cao
is. Maar ook is het mogelijk dat er sprake is van een landelijke beroeps- of
brancheorganisatie waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn dan wel dat er
sprake is van een vereniging waarvan bedrijven of beroepsbeoefenaren lid kunnen zijn, al
dan niet in de vorm van een persoonlijk lidmaatschap of in de vorm van een
bedrijfslidmaatschap. U dient transparantie te geven over de wijze waarop uw sector,
branche of beroepsgroep georganiseerd is en ook of er voor uw sector, branche of
beroepsgroep sprake is van afspraken in de vorm van een cao.
U dient duidelijk te maken welke partijen verantwoordelijk of betrokken zijn namens
werkgevers en werknemers in die branche of beroepsgroep. Dat kunnen dus ook de namen
van de cao-partijen zijn als er een cao van toepassing is.
Tevens geeft u aan welke organisatie namens partijen het erkenningsverzoek doet.
Wij vragen hiervoor bewijsmateriaal te overleggen in de vorm van:
 Een machtiging waaruit blijkt dat aanvrager formeel namens de partijen een aanvraag
voor erkenning van de standaard als EVC-standaard indient; òf
 Een machtiging waaruit blijkt dat de aanvrager namens cao-partijen mag optreden samen
met een rechtsgeldige cao.
2. EVC-standaard
De onderdelen waaruit een EVC-standaard moet bestaan, staan vermeld in het
aanvraagformulier.
Een EVC-standaard dient een meetbare standaard te zijn die door assessoren gebruikt kan
worden bij de beoordeling van een EVC-kandidaat. In sommige gevallen voldoet de
branchestandaard (of bijvoorbeeld BCP (Beroepscompetentieprofiel) aan alle criteria om te
kunnen fungeren als meetstandaard. Het kan ook voorkomen dat een branchestandaard niet
kan fungeren als meetstandaard omdat de standaard te globaal geformuleerd is of voor
andere doeleinden is ontwikkeld. In dit geval dient er een meetstandaard ontwikkeld te
worden die kan dienen als EVC-standaard. Afhankelijk van het functieniveau (MBO of HO) is
het verstandig een vergelijking te maken met voor het MBO ontwikkelde opzet van een
kwalificatie (in het bijzonder dan gericht op het vakinhoudelijke deel van de kwalificatie), dan
wel voor het HO de opzet van een CROHO standaard.
3. Context van de EVC-standaard
Om inzicht te krijgen in de context van de EVC-standaard wordt een aantal aanvullende
vragen gesteld die niet beoordeeld worden met een V(oldoende) of O(nvoldoende). Deze
dienen uitsluitend als achtergrondinformatie en geven een indicatief beeld/inzicht in de
context van de EVC-standaard.
4. Aanvullende eisen (optioneel)
In sommige gevallen dienen EVC-aanbieders aan specifieke eisen te voldoen om EVCtrajecten voor bepaalde EVC-standaarden uit te voeren. Dit kan samenhangen met wettelijke
eisen, veiligheid of specialistische kennis. Indien de sociale partners specifieke eisen stellen
aan EVC-aanbieders ten aanzien van het uitvoeren van de EVC-standaard dan dient dat hier
aangegeven te worden. Bij de erkenning van de branchestandaard wordt met benodigde
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------------------------------------------------------------------aanvullende eisen rekening gehouden ten behoeve van de uitvoering van EVC-procedures.
Dit wordt in het register in het document bij de EVC-standaard vermeld.
5. Ondertekening
Bij ondertekening gaan alle partijen akkoord met opname van de EVC-standaard in het
register van het Nationaal Kenniscentrum EVC. De standaard is op deze website en in het
register www.ervaringscertificaat.nl/branchestandaarden openbaar in te zien en te
downloaden.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het Nationaal Kenniscentrum EVC,
Tel: 055 – 5767626. Ook kunt u een mail sturen naar het mailadres: nationaalkenniscentrum-evc@examenkamer.nl
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