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Aan de erkenning zijn verder in afstemming met en op verzoek van de 
brancheorganisaties in de Jeugdzorg de volgende aanvullende bepalingen verbonden:  
 
Juiste en eenduidige communicatie 
Het is van belang in het kader van deze EVC beroepsstandaard op een juiste en eenduidige 
wijze te communiceren. In dat kader is besloten tot het een voorlichting via het hiervoor 
ingerichte EVC-loket. Als erkende 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 uitsluitend bedoeld voor het niveau van de functie.  
  

Inzet assessoren 
Iedere EVC-procedure, behorende bij deze beroepsstandaard, wordt uitgevoerd door twee 
gekwalificeerde EVC-assessoren, waarvan één van de assessoren een vakinhoudelijk expert 
is die aantoonbaar beschikt over ruime en recente werkervaring in het werkveld. De tweede 
assessor is een assessor die in staat is om het hbo-niveau van een professional in relatie tot 
de praktijksituatie vast te bepalen op welk niveau iemand inzetbaar is. In samenspraak moeten 
de beide assessoren ervan overtuigd worden dat de kandidaat het verantwoordelijke werk in 
de jeugdzorg kan worden toevertrouwd. Tijdens het criteriumgericht interview dienen beide 
assessoren aanwezig te zijn. 
 
Beroepsproducten, reflectieformulier en systeemtheorieën 
In het kader van de beoordeling maakt de kandidaat zijn/haar competenties voor de zes 
deskundigheidsgebieden uit de standaard aantoonbaar met gebruikmaking van één of 
meerdere eigen/authentieke beroepsproducten die niet ouder zijn dan twee jaar. Indien 
bewijsstukken ouder zijn (tot 3 jaar), dan zal met een relevante onderbouwing in het 
Ervaringscertificaat hierover verantwoording moeten worden gegeven. 
 
Daarnaast wordt door de EVC-deelnemer een reflectie- of verantwoordingsformulier ingevuld. 
In dit formulier wordt door de EVC-deelnemer aangegeven op welke wijze zijn eigen handelen 
onderbouwd met beroepsproducten past bij de zes deskundigheidsgebieden en de daarvoor 
vereiste competenties.  
 
Per deskundigheidsgebied moet de kandidaat een tweetal systeemtheorieën en methodieken 
kunnen benoemen. Tevens moet de kandidaat kunnen aantonen op welke wijze hij/zij dit 
binnen het eigen werk heeft toegepast. Dit moet herleidbaar in het Ervaringscertificaat terug 
te vinden zijn. 
 

Cesuur 
De te hanteren cesuur wordt bepaald met een dekking van minimaal 80% van de 
gedragsindicatoren voor ieder van de zes in het profiel onderscheiden 
deskundigheidsgebieden. 
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Steekproefsgewijs toezicht van de zijde van uw Beoordelende Organisatie 
Voor uit te voeren EVC-procedures voor deze beroepsstandaard is een onaangekondigd 
steekproefsgewijs toezicht van toepassing. Om dit mogelijk te maken levert u tijdig de 
relevante gegevens aan bij uw Beoordelende Organisatie, zoals gegevens betreffende de 
locatie, het tijdstip waarop een CGI of assessments plaatsvinden en de in te zetten 
assessoren. De erkende EVC-Aanbieder 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.  
 
Voor EVC-Aanbieders die een nieuwe erkenning voor deze beroepsstandaard ontvangen, zal 
naar aanleiding van de uitvoering van de eerste EVC-procedure een rapportageverslag van 
de Beoordelende Organisatie bij het Nationaal Kenniscentrum EVC moeten worden 
aangeleverd. 
 
Registraties Ervaringscertificaten in het EVC-register en AVG  
Alle door u als erkende EVC-Aanbieder uitgegeven Ervaringscertificaten behorende bij deze 
beroepsstandaard worden in het EVC-register geregistreerd.  
De Ervaringscertificaten waarbij de kandidaat aan de cesuur heeft voldaan, worden door het 
NKC-EVC in het register opgenomen. De Ervaringscertificaten van kandidaten die nog niet 
voor alle deskundigheidsgebieden aan de cesuur hebben voldaan en dus nog via een verder 
ontwikkelingstraject aan de slag zullen gaan, moeten door de erkende EVC-Aanbieder worden 
geregistreerd. 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 alle eisen te voldoen conform 
de EVC-beroepsstandaard ‘Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’, stelt de erkende 
EVC-Aanbieder het Ervaringscertificaat ter beschikking aan 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. Aan deze registratie en verstrekking van het 
Vakbekwaamheidsbewijs zijn kosten verbonden ten bedrage van € 162,50.  
  
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 aanvullende bepalingen voor deze beroepsstandaard 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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