Aan de erkenning zijn verder in afstemming met en op verzoek van de
brancheorganisatie Stichting NYSA de volgende aanvullende bepalingen verbonden:
VOG verklaring
Elke kandidaat die een EVC-procedure wil doorlopen voor de branchestandaard ‘Gastouder
niveau 3 vakvolwassen professioneel’, dient op voorhand te verklaren om, ten tijde van
inschrijving in NYSA-beroepsregister, te kunnen beschikken over een geldige VOG verklaring
en te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen Gastouder (paragraaf 3.2) uit de
branchestandaard.
Inzet assessoren
Iedere EVC-procedure, behorende bij deze branchestandaard, wordt uitgevoerd door één
gekwalificeerde EVC-assessor Pedagogiek, die aantoonbare werkervaring heeft in het
werkveld. Tevens is de assessor in staat het mbo 3 denk- en werkniveau op juiste wijze te
bepalen. Het criteriumgericht interview zal op de locatie bij de gastouder plaatsvinden.
Cesuur
1. Actieve gastouders
De te hanteren cesuur wordt bepaald met een dekking van minimaal 80% van de
werkprocessen voor ieder van de kerntaken uit het profiel van deze branchestandaard, welke
in het Ervaringscertificaat worden aangetoond. Dit wordt aantoonbaar gemaakt met
gebruikmaking van één of meerdere eigen beroepsproducten die die voldoen aan de VRAAKcriteria. De actieve gastouder heeft minimaal 3 jaar werkervaring.
Binnen de cesuur is een knock-out eis gesteld dat de kandidaat tijdens het criteriumgericht
interview de meldcode kindermishandeling moet kunnen benoemen en de toepasbaarheid
binnen de eigen gastouderopvang aantonen.
Het taalniveau van de kandidaat zal worden vastgesteld tijdens het criteriumgericht interview
en dient minimaal van 3F niveau te zijn.
2. (zij)Instroom
Elke kandidaat die een EVC-procedure via (zij)instoom wil doorlopen voor de
branchestandaard ‘Gastouder niveau 3 vakvolwassen professioneel’, dient op basis van
andere relevante werkzaamheden beroepsproducten aan te kunnen tonen. Bijvoorbeeld als
pedagogisch medewerker in Kinderdagverblijf, integraal kind centra, welzijnssettingen en
onderwijs assistent e.d, met een minimale werkervaring van 3 jaar.
De te hanteren cesuur wordt bepaald met een dekking van minimaal 80% van de
werkprocessen voor ieder van de kerntaken uit het profiel van deze branchestandaard, welke
in het Ervaringscertificaat worden aangetoond. Dit wordt aantoonbaar gemaakt met
gebruikmaking van één of meerdere eigen beroepsproducten die die voldoen aan de STARRT
criteria.
Binnen de cesuur zijn er twee knock-out eisen gesteld, namelijk; De kandidaat moet in het
bezit zijn van een Kinder EHBO-certificaat en moet tijdens het criteriumgericht interview de
meldcode kindermishandeling kunnen benoemen en de toepasbaarheid door middel van
voorbeeld kunnen aantonen.
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Het taalniveau van de kandidaat zal worden vastgesteld tijdens het criteriumgericht interview
en dient minimaal van 3F niveau te zijn.
Registraties Ervaringscertificaten in het EVC-register en AVG
Alle door u als erkende EVC-Aanbieder uitgegeven Ervaringscertificaten behorende bij deze
branchestandaard registreert u in het EVC-register.
Voor de registratie van de Ervaringscertificaten kunt u gebruikmaken van de aan u beschikbaar
gestelde inlogcode. In het kader van de registratie en verwerking van persoonsgegevens van
uw kandidaten in het EVC-register van Ervaringscertificaten van het NKC-EVC is met uw
organisatie een verwerkersovereenkomst ondertekend. Het NKC-EVC handelt voor wat betreft
de registratie van deze persoonsgegevens conform AVG/privacywet.
Vakbekwaamheidsbewijs en registratie
Kandidaten die via een EVC-procedure hebben aangetoond aan de cesuur te voldoen conform
de branchestandaard ‘Gastouder niveau 3 vakvolwassen professioneel’, stelt de erkende
EVC-Aanbieder het Ervaringscertificaat ter beschikking aan het NKC-EVC. Op basis van de
bevindingen uit het Ervaringscertificaat zal na (kwaliteit)controle door het NKC-EVC een
Vakbekwaamheidsbewijs worden opgemaakt dat voorzien is van alle benodigde logo’s van de
brancheorganisatie en echtheidskenmerken. Het Vakbekwaamheidsbewijs wordt eveneens
geregistreerd in het EVC-register. Aan deze registratie en verstrekking van het
Vakbekwaamheidsbewijs zijn kosten verbonden ten bedrage van € 150,00. Deze kosten
worden bij de EVC-Aanbieder in rekening gebracht.
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 branchestandaard ‘Gastouder niveau 3 vakvolwassen professioneel’, dan
wel 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 aanvullende bepalingen voor deze branchestandaard niet worden
nagekomen, kan/zal het Nationaal Kenniscentrum EVC een schorsingsprocedure starten,
hetgeen kan leiden tot het intrekken van de erkenning en het logogebruik.
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