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De heer Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

B-1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Niels Morsink SERV_BR_20190305_EVC_GKK 5 maart 2019 

nmorsink@serv.be   

BVR EVC-GKK 

Mijnheer de minister 

 

Net als bij het advies op de voorontwerpen van decreet van 2 juli 2018, behandelt dit advies de 

drie besluiten van de Vlaamse Regering samen. De sociale partners formuleren opmerkingen 

met betrekking tot de financiële bijdrage en de financiering. Daarnaast vragen ze een 

gemeenschappelijke opleidingsdatabank en een campagne om de beroepskwalificaties meer 

bekendheid te geven. Tenslotte formuleren de sociale partners enkele concrete suggesties om 

de gemeenschappelijke kwaliteitskaders aan te passen. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

 

Kopie: Viceminister-president Crevits 
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Krachtlijnen 

 

 De sociale partners vragen dat er niet wordt gedifferentieerd in de financiële bijdrage 
op basis van de criteria ‘veel, duur of uitzonderlijke infrastructuur en materieel’ en 
‘tijdsduur van 8 uur’ (Artikel 18), maar om enkel voor de kwetsbare groepen een 
afwijkende financiële bijdrage toe te staan. 

 De sociale partners vrezen dat omwille van de financiering weinig organisaties, met 
name weinig of geen private aanbieders, de stap om EVC-testcentrum te worden zullen 
zetten. 

 De sociale partners vragen een gebruiksvriendelijk en gemeenschappelijk overzicht 
waarin iemand die een opleiding wil volgen een overzicht van de mogelijke opleidingen 
vindt. 

 De sociale partners vragen ook een campagne om de beroepskwalificaties meer 
bekendheid te geven.  

 



  

 
BVR EVC-GKK 

 

 

 

6 

 
   

Advies 

1 Inleiding 

Net als bij het advies op de voorontwerpen van decreet van 2 juli 2018, behandelt dit advies de 

drie besluiten van de Vlaamse Regering samen: 

 Ontwerp van Besluit betreffende de uitvoering van het decreet betreffende een geïntegreerd 

beleid voor de erkenning van verworven competenties; 

 Voorontwerp van besluit van de VR tot bepaling van de aanvraagprocedure vermeld in artikel 

5, §2 van het decreet van xxx betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende 

trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader, tot bepaling van de verdere 

modaliteiten van het kwaliteitstoezicht, vermeld in artikel 6, vierde lid, van het voormelde 

decreet, tot oprichting van de commissies, vermeld in artikel 6, vijfde en zesde lid, van het 

voormelde decreet en tot bepaling van het model van het bewijs van beroepskwalificatie, 

deelkwalificatie en de nadere modaliteiten, vermeld in artikel 9, §1, tweede lid van het 

voormelde decreet 

 BVR betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van 

een gemeenschappelijk kwaliteitskader. 

De sociale partners stellen vast dat slechts met vier van de negen punten werd rekening 

gehouden1. De vraag dat de startfocus van een EVC-traject minstens een deelkwalificatie is werd 

opgenomen in artikel 16 van het Ontwerp BVR betreffende uitvoering van het EVC-decreet. De 

vraag naar de betrokkenheid van de sectoren werd opgenomen in artikel 2 en artikel 4 van 

hetzelfde OntwerpBVR. Private trajectaanbieders moeten niet meer betalen voor het toezicht 

zoals dit oorspronkelijk in de Memorie van Toelichting bij het decreet stond. De vraag naar een 

transparante en laagdrempelige regeling voor de financiële bijdrage werd gedeeltelijk 

meegenomen in artikel 18 van hetzelfde ontwerpBVR en het nieuw toegevoegde artikel 8 van het 

EVC-decreet.  

Bij de decreten stelden de sociale partners vast dat er veel naar de BVRs werd gedelegeerd en 

nu stellen de sociale partners opnieuw vast dat er een groot aantal zaken met ministerieel besluit 

zal worden geregeld, zoals de voorwaarden en termijn van remediëring binnen de 

Erkenningscommissie. Vanuit democratisch oogpunt betreuren de sociale partners deze evolutie.  

2 EVC 

2.1 Financiële bijdrage van de EVC-kandidaat 

De sociale partners vragen dat er niet wordt gedifferentieerd in de financiële bijdrage op basis 

van de criteria ‘veel, duur of uitzonderlijke infrastructuur en materieel’ en ‘tijdsduur van 8 uur’ 

(Artikel 18). Aangezien het eerste criterium moeilijk te objectiveren is, wordt de deur naar misbruik 

open gezet. Om aan het tweede criterium te voldoen, kan een EVC-testcentrum dan weer geneigd 

zijn om de opleidingsduur onnodig op te drijven. Daarnaast zijn vier mogelijke bijdragen (150, 

                                                 
1  Alle negen punten zijn te vinden in het SERV-advies van 2 juli 2018 op de decreten. 
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100, 75, 50) te veel om transparant te zijn. Daarom vragen de sociale partners om enkel voor de 

kwetsbare groepen een afwijkende financiële bijdrage toe te staan.  

Daarbij vragen de sociale partners om ook de kortgeschoolden op te nemen bij de EVC-

kandidaten waarvoor de financiële bijdrage wordt gehalveerd. 

2.2 Financiering 

De sociale partners hebben bedenkingen bij de financiering. Een EVC-traject blijkt €1200 te 

kosten, maar het EVC-testcentrum kan in de meeste gevallen slechts €100 vragen. De rest van 

de kosten dienen volgens de nota aan de Vlaamse Regering te worden gedragen door ‘andere 

instanties, bijvoorbeeld VDAB voor werkzoekenden die begeleid worden naar werk’ en ‘sectoren 

voor werkenden/werkzoekenden in het kader van tewerkstelling’. De sociale partners vrezen dat 

weinig organisaties, met name weinig of geen private aanbieders, de stap om EVC-testcentrum 

te worden zullen zetten.  

3 Kwaliteit op organisatieniveau 

Wat betreft de kwaliteit op organisatieniveau van organisaties met minder dan vijf werknemers, 

inclusief de zelfstandig ondernemers, verwijzen de sociale partners naar hun opmerking in het 

advies van 26 november 2018 bij artikel 6 van het voorontwerp van decreet kwaliteits- en 

registratiemodel dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. 

4 Onverkort overnemen beroepskwalificatie2 

De sociale partners vragen dat de erkenningscommissie controleert dat het beroepskwalificerend 

traject niet enkel gebaseerd is op de laatste versie van de overeenstemmende 

beroepskwalificatie of de overeenstemmende EVC-standaard, maar deze onverkort overneemt. 

5 Gemeenschappelijke opleidingsdatabank 

De sociale partners vragen een gebruiksvriendelijk en gemeenschappelijk overzicht van 

mogelijke opleidingen, waarvan iedereen gebruik kan maken bij het zoeken naar een opleiding. 

Er dient te worden vermeden dat er voor elke opleidingsmaatregel een aparte databank is. 

6 Wervende campagne 

Om de omslag van een geborneerde focus op diploma’s naar een openheid voor 

beroepskwalificaties mogelijk te maken zal de bekendheid in de samenleving moeten worden 

vergroot. Er dient met name te worden gewezen op de opstroomkansen die geboden worden 

door een zicht te hebben op de beroepskwalificaties.  

                                                 
2  Artikel 14 van Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de aanvraagprocedure, vermeld in artikel 5, 

§2, van het decreet van xxx betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van 
een gemeenschappelijk kwaliteitskader, tot bepaling van de verdere modaliteiten van het kwaliteitstoezicht, 
vermeld in artikel 6, vierde lid, van het voormelde decreet, tot oprichting van de commissies, vermeld in artikel 
6, vijfde en zesde lid, van het voormelde decreet en tot bepaling van het model van het bewijs van 
beroepskwalificatie, deelkwalificatie en competenties en de nadere modaliteiten, vermeld in artikel 9, §1, tweede 
lid, van het voormelde decreet 
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7 Monitoring 

De sociale partners vinden het belangrijk dat het beleid rond EVC en GKK de gewenste effecten 

oplevert. Volgende parameters zijn cruciaal om te monitoren of dit het geval is: 

 bieden meer arbeidsmarktgerichte opleidingsaanbieders beroepskwalificerende trajecten 

onder GKK aan en resulteert dit bijgevolg in een meer divers opleidingslandschap? 

 vormt de bijkomende planlast (i.v.m. erkenningen, toezicht, …) een belemmering voor 

opleidingsaanbieders om in te stappen in het GKK? 

 is de voorziene financiering voor EVC-testcentra voldoende om meer en meer diverse 

aanbieders te verkrijgen? 

 worden er meer beroepskwalificaties afgeleverd? Voor welke profielen van gebruikers en in 

welke domeinen? 

 stijgt het civiel effect en waardering van beroepskwalificaties in de maatschappij en op de 

arbeidsmarkt? 

8 Gemeenschappelijke kwaliteitskaders 

8.1 Gemeenschappelijk kwaliteitskader voor 
beroepskwalificerende opleidingen 

8.1.1 Bouwblok 1: doelstellingen 

De sociale partners vragen om de term ‘nagenoeg’ te schrappen. 

8.1.2 Bouwblok 2: Vormgeving 

De sociale partners vragen om 

 de term ‘vervolgwensen’ te vervangen door ‘loopbaanperspectieven'. 

 En ‘werkvormen’ te vervangen door ‘Er wordt gewerkt zodat de lerende vertrouwd raakt met 

de werkrealiteit.’ 

8.1.3 Bouwblok 3: Begeleiding 

De sociale partners vragen dat verder wordt verduidelijkt dat de leerling ook zelf feedback kan 

vragen. 

8.1.4 Bouwblok 4: Evaluatie 

De sociale partners vragen dat ‘bezit’ wordt vervangen door ‘verworven’ 


