Aan de beroepsstandaard Professional Organizer hbo-niveau zijn verder in afstemming met en op
verzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) de volgende
aanvullende bepalingen verbonden:
Inzet assessoren
Iedere EVC-procedure, behorende bij deze beroepsstandaard, wordt in principe uitgevoerd door één
EVC-assessor, welke aantoonbaar werkervaring heeft in het werkveld. Tevens dient de assessor in het
bezit te zijn van voldoende vakinhoudelijke expertise en die in staat is objectief de vakbekwaamheid
van de kandidaat te beoordelen.
De EVC-Aanbieder dient na de erkenning voor de betreffende standaard overeenstemming te hebben
met NBPO waarbij de inzet van door de branche goedgekeurde EVC-assessoren wordt geregeld.
Tevens zal de NBPO, met elke voor deze beroepsstandaard erkende EVC-Aanbieder, contact opnemen
om afstemming te hebben over de doorlooptijd van de trajecten en de kosten hiervoor af te stemmen.
Professional Organizer – hbo-niveau
In het kader van de beoordeling maakt de kandidaat zijn/haar competenties op hbo-niveau
aantoonbaar. Op hbo-niveau is er een onderverdeling gemaakt van verschillende kennis en
vaardigheden. De volledige standaard, inclusief de competenties en descriptoren zijn terug te vinden
op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC:
www.ervaringscertificaat.nl/standaarden/beroep.
Cesuur
De te hanteren cesuur is bepaald door de NBPO. De cesuur voor de beroepsstandaard ‘Professional
Organizer hbo-niveau’ is 100%. Een professional organizer kan zich richten op de particuliere en/óf de
zakelijke markt. Het is niet noodzakelijk om dat er aan de eisen van allebei deze deelmarkten wordt
voldaan, als er maar minimaal aan de eisen van 1 van deze deelmarkten wordt voldaan.
Dit betekent dat de EVC-deelnemer alle onderdelen van deze beroepsstandaard in voldoende mate
dient te hebben aangetoond om in aanmerking te kunnen komen voor het Vakbekwaamheidsbewijs.
Registraties Ervaringscertificaten in het EVC-register en AVG
Alle door u als erkende EVC-Aanbieder uitgegeven Ervaringscertificaten behorende bij deze
beroepsstandaard registreert u in het EVC-register. Ook Ervaringscertificaten van kandidaten die nog
niet volledig aan de cesuur hebben voldaan en dus nog via een verder ontwikkelingstraject aan de slag
zullen gaan.
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 en cesuur te voldoen
conform de EVC-beroepsstandaard ‘Professional Organizer’, stelt de erkende EVC-Aanbieder het
Ervaringscertificaat ter beschikking aan het NKC-EVC. Op basis van de bevindingen uit het
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Ervaringscertificaat zal na controle door het NKC-EVC een Vakbekwaamheidsbewijs worden
opgemaakt dat voorzien is van alle benodigde logo’s van de beroepsvereniging en
echtheidskenmerken. Het nummer van Vakbekwaamheidsbewijs wordt eveneens toegevoegd aan de
registratie in het EVC-register. De uitgifte van het Vakbekwaamheidsbewijs is op verzoek van de
beroepsvereniging een onderdeel van de gehele procedure.
Aan de beoordeling en de verstrekking van het Vakbekwaamheidsbewijs zijn kosten verbonden ten
bedrage van € 150,00, dit is exclusief de basisregistratie. 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 beroepsstandaard ‘Professional Organizer hbo-niveau’, 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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