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Naar een geïntegreerd EVC-beleid 

 

 

Mijnheer de minister, 

 

 

Op 27 juni ’12 ontving de SERV uw adviesvraag omtrent de discussienota “Naar een geïnte-

greerd EVC-beleid”. U ging akkoord met uitstel van advisering tot begin oktober. De SERV vroeg 

een tweede uitstel van advisering, tot 7 november, om ook een advies uit te kunnen brengen over 

de nota  “Naar een hernieuwd EVC-beleid vanuit Werk-regie” die door het kabinet van minister 

Muyters werd gepresenteerd op de VESOC Werkgroep van 21 september 2012. De SERV wenst 

u te bedanken voor de tijd die u de SERV hebt geboden om van één geïntegreerd advies werk te 

maken. 

In dit advies staan we stil bij een aantal ontwikkelingen sinds een vorig advies m.b.t. EVC van de 

SERV nl. “5 voor twaalf voor het erkennen van competenties (EVC) in Vlaanderen” van 14 mei 

2008. In de twee volgende delen bespreken we de twee gepresenteerde nota’s en in een laatste 

deel gaan we dieper in op de standpunten van de sociale partners t.a.v. het EVC-beleid. 

Wat uw discussienota betreft, wil de raad in dit advies signaleren dat de status quaestionis van 

de nota waardevol is en er enkele langrijke positieve elementen en/of nieuwigheden in vervat 

zijn. Maar volgens de raad is er nog geen sprake van een geïntegreerd EVC-beleid; de nota be-

vat weinig dat echt vernieuwend is en weinig discussiepunten aangezien de tekst zich zelden 

duidelijk uitspreekt. Er zal dus nog overleg en dialoog nodig zijn vooraleer kan overgegaan wor-

den tot een wetgevend initiatief. 

De raad wenst constructief aan het verdere debat m.b.t. EVC in Vlaanderen mee te werken. 

 

Hoogachtend 

 

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal voorzitter 

 

Kopie: De heer Philippe Muyters  
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Naar een geïntegreerd EVC-beleid 

 

Mijnheer de minister, 

 

 

Op 27 juni ’12 ontving de SERV een adviesvraag van minister Pascal Smet omtrent de discus-

sienota “Naar een geïntegreerd EVC-beleid”. Uw kabinet presenteerde de nota “Naar een her-

nieuwd EVC-beleid vanuit Werk-regie” op de VESOC Werkgroep van 21 september 2012. De 

SERV vroeg minister Smet uitstel van advisering om over beide nota’s één geïntegreerd advies 

te kunnen maken. 

In dit advies staan we stil bij een aantal ontwikkelingen sinds een vorig advies m.b.t. EVC van de 

SERV nl. “5 voor twaalf voor het erkennen van competenties (EVC) in Vlaanderen” van 14 mei 

2008. In de twee volgende delen bespreken we de twee gepresenteerde nota’s en in een laatste 

deel gaan we dieper in op de standpunten van de sociale partners t.a.v. het EVC-beleid. 

Wat uw discussienota betreft, wil de raad in dit advies signaleren dat de nota een meerwaarde 

biedt omdat het loopbaanperspectief er in wordt opgenomen en EVC ingebed wordt in het be-

staande arbeidsmarktbeleid en recente instrumenten die volop verder uitgerold (moeten) worden. 

Uw nota overstijgt het eigen beleidsdomein echter nauwelijks; de raad betreurt dat de context van 

lerenden binnen onderwijs niet of te weinig meegenomen wordt. Er zal dus nog overleg en dia-

loog nodig zijn vooraleer sprake zal zijn van een geïntegreerd EVC–beleid vanuit het standpunt 

van de begunstigde. 

De raad wenst constructief aan het verdere debat m.b.t. EVC in Vlaanderen mee te werken. 

 

 

Hoogachtend 

 

 

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal voorzitter 
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Krachtlijnen 

 Het zichtbaar maken en erkennen van verworven competenties is cruciaal 
in een beleid dat levenslang en levensbreed leren wil stimuleren vanuit een 
levensfasegericht loopbaanmodel 
EVC-strategieën in diverse beleidsdomeinen bieden voordelen op het vlak van 
maatschappelijke participatie en activering en dat in het bijzonder van achterge-
stelde groepen in de samenleving. EVC bevordert de inbedding van het denken 
in termen van talenten en competenties en werkt emanciperend en versterkend 
voor de betrokkenen. 

 Wat betreft de discussienota “Naar een geïntegreerd EVC–beleid” van het 
beleidsdomein Onderwijs & Vorming 

De inleiding is helder en de status quaestionis is waardevol. De nota bevat enke-
le langrijke positieve elementen en/of nieuwigheden. Er is nog geen sprake van 
een geïntegreerd EVC-beleid; de nota bevat weinig dat echt vernieuwend is en 
weinig discussiepunten aangezien de tekst zich zelden duidelijk uitspreekt. 

De nota maakt een onderscheid tussen het herkennen en erkennen van eerder 
verworven competenties maar zoomt verder alleen maar in op de formele erken-
ning. De trajectgedachte is onvoldoende aanwezig, ook alles wat arbeidsmarkt-
gebonden is ontbreekt grotendeels. 

De nota voorziet de oprichting van EVC Infopunten en EVC Assessmentcentra. 
De vraag stelt zich of deze wijze van aanpak erg verschilt van de huidige situatie 
tenzij dat de betrokken instanties een kwaliteitslabel zullen moeten verwerven 
(waarvan de modaliteiten nu nog niet bekend zijn). De kans op versnippering en 
een niet transparant aanbod blijft reëel; de aansturing blijft een aandachtspunt. 
Ook bij de installatie van assessmentcentra is het niet duidelijk of dit erg verschilt 
van de huidige situatie. 

Stroomlijning op vlak van processen en procedures is nodig, met ruimte voor dif-
ferentiëring in de instrumenten naar gelang de context van het EVC-traject. Vali-
diteit, betrouwbaarheid en een goede opleiding van de beoordelaars zijn van 
groot belang en in de opleiding moet voldoende aandacht zijn voor de arbeids-
marktrealiteit.  

Willen we sterke infopunten en assessmentcentra met goed opgeleide EVC-
beoordelaars dan is onzekere projectfinanciering geen goede keuze. De raad 
pleit voor een transparante prijszetting; variabele prijssetting mag geen aanlei-
ding zijn tot administratieve meerkosten. EVC richt zich in de eerste plaats op 
kwetsbare groepen in de samenleving. De subsidiëring van EVC-trajecten mag 
niet van die aard zijn dat de kostprijs voor degene die een EVC-traject volgt een 
drempel vormt. 

 Wat betreft de VESOC nota “Naar een hernieuwd EVC-beleid vanuit Werk-
regie” van het beleidsdomein Werk & Sociale Economie 

De nota is transparant en bevat een visie op de richting die het EVC-beleid uit 
moet gaan vanuit een loopbaanvisie. De focus op het zelf in kaart brengen van 
competenties (spoor 1) is op zich een goede aanpak gezien het belang ervan als 
een mogelijk startpunt van een EVC-traject. De raad vindt het echter geen goede 
zaak dat het EVC verhaal vanuit het beleidsdomein Werk zou stoppen bij het 
zichtbaar maken van competenties. Het ervaringsbewijs is voor het beleidsdo-
mein werk nog steeds een krachtig concept; bijsturingen zijn mogelijk. 
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Het is een goede zaak verder te bouwen op bestaande arbeidsmarktinstrumen-
ten en niet zonder meer nieuwe instrumenten te lanceren. Het zou inderdaad zo 
moeten zijn dat de EVC–optie bij elke interventie of transitie in de loopbaan wordt 
geopperd. Anderzijds moet ook rekening gehouden worden met de huidige stand 
van zaken van recente arbeidsmarktinstrumenten. De instrumenten POP en Mijn 
Loopbaan bijvoorbeeld worden nog volop uitgebouwd en er is momenteel geen 
garantie dat zij laagdrempelig genoeg zullen zijn voor al die burgers voor wie een 
EVC–traject een meerwaarde kan bieden. 

Ook deze nota overstijgt het eigen beleidsdomein nauwelijks. De raad betreurt 
dat de context van lerenden binnen onderwijs niet of te weinig meegenomen 
wordt. 

 De raad wenst te komen tot een geïntegreerd EVC–beleid vanuit het stand-
punt van de begunstigden 

De nota vanuit Onderwijs & Vorming biedt een meerwaarde omdat er voorzien 
wordt in laagdrempelige en reeds gekende EVC Toeleidingspunten die instaan 
voor informatie, begeleiding en toeleiding en er voorzien wordt in EVC As-
sessmentcentra die werken met gedragen referentiekaders, gevalideerde beoor-
delingsinstrumenten, professionele assessoren en toegankelijke procedures. De 
nota vanuit Werk & Sociale Economie biedt een meerwaarde omdat het loop-
baanperspectief er in wordt opgenomen en EVC ingebed wordt in het bestaande 
arbeidsmarktbeleid en recente instrumenten die volop verder uitgerold moeten 
worden. 

Een geïntegreerd EVC-beleid biedt volwassenen de kans om competenties (hoe 
ook verworven) zichtbaar te maken met een formele erkenning (kwalificatie). Het 
doel van EVC is het behalen van een kwalificatie met een civiel effect. Het civiele 
effect vertaalt zich 1) in deelname aan opleidingen via verkorte leertrajecten en 2) 
op de arbeidsmarkt door de verhoogde toegang tot duurzaam en uitdagend werk. 
Een sterk EVC-beleid houdt rekening met twee perspectieven, die van het indivi-
du en die van bedrijven en sectoren.  

De raad onderscheidt een aantal prioritaire doelgroepen van het EVC–beleid: 
leerlingen SEnSE en studenten hoger onderwijs, ongekwalificeerde werkzoeken-
de en werkende uitstromers, werkzoekenden, niet-werkenden en werkenden. 
Bouwstenen van een geïntegreerd EVC–beleid zijn toeleiding, begeleiding vanuit 
een trajectgedachte, herkenning en erkenning. 

Bijkomende aandachtspunten zijn dat een geïntegreerd EVC–beleid maar kan 
slagen in zoverre competentiedenken praktijk wordt op de arbeidsmarkt. De ope-
rationalisering van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) is een uitgelezen kans 
om naar een beter gestroomlijnd EVC-beleid te gaan. AKOV krijgt de rol rond 
kwaliteitscontrole en treedt op als coördinator. Wel moet AKOV bij de kwaliteits-
controle oog hebben voor de finaliteit van elk traject. 

Deelcertificering biedt meerwaarde maar moet overzichtelijk blijven (gaat over 
duidelijke afgeronde gehelen) en het civiel effect moet aanwezig zijn. De instru-
menten die in diverse beleidsdomeinen in het EVC–proces gehanteerd worden, 
moeten op elkaar worden afgestemd. EVC-bewijzen zijn over de beleidsdomei-
nen heen bruikbaar en inzetbaar. Kostprijs en (gebrek aan) tijd mogen geen be-
lemmering vormen voor het instappen in een EVC–traject. De raad wenst op-
nieuw te benadrukken dat het EVC-beleid zich in belangrijke mate dient te richt 
op kwetsbare groepen in de samenleving, vanuit de tweedekansoptie. 
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Advies 

1. Inleiding 

De aanleiding voor dit advies over een geïntegreerd EVC–beleid in Vlaanderen is de 

adviesvraag van Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Pascal Smet van 27 juni 

2012 m.b.t. de discussienota “Naar een geïntegreerd EVC-beleid”. Minister Smet ver-

leende de SERV in eerste instantie uitstel van advisering tot 4 oktober 2012. 

Het vertrekpunt voor de discussienota “Naar een geïntegreerd EVC-beleid” is het ge-

brek aan coördinatie en coherentie tussen de verschillende beleidsdomeinen die actief 

zijn rond de erkenning van verworven competenties (EVC). Daarom heeft het beleids-

domein Onderwijs en Vorming, na consultatie van de beleidsdomeinen Werk, Cultuur 

en Jeugd in een discussienota de krijtlijnen uitgetekend voor een geïntegreerd EVC-

beleid.  

Op de VESOC Werkgroep van 21 september 2012 stelde het beleidsdomein Werk en 

Sociale Economie een nota voor “Naar een hernieuwd EVC-beleid vanuit Werk-regie”. 

Het doel van deze nota is de beoogde heroriëntering van het EVC-beleid vanuit het 

eigen beleidsdomein te definiëren en de prioriteiten in de uitwerking ervan te benoe-

men.  

De raad pleit sinds jaar en dag voor een geïntegreerd EVC-beleid en heeft er dan ook 

voor geopteerd om in dit advies beide nota’s te adviseren. Minister Smet verleende de 

SERV hiertoe uitstel van advisering tot 7 november 2012. 

Het zichtbaar maken en erkennen van verworven competenties is een cruciaal element 

in een beleid gericht op levenslang en levensbreed leren met op de achtergrond een 

levensfasegericht loopbaanmodel. 

De raad meent dat EVC-strategieën in diverse beleidsdomeinen onmiskenbaar voorde-

len opleveren op het vlak van maatschappelijke participatie en activering van in het 

bjizonder achtergestelde groepen in de samenleving. Daarom juicht de raad ook de 

ontwikkeling toe van initiatieven die hierop gericht zijn in de domeinen welzijn, cultuur, 

jeugd en sport. Dit kan de maatschappelijke inbedding van een denken in termen van 

talenten en competenties alleen maar ten goede komen en werkt emanciperend en 

versterkend voor de betrokkenen. Om het civiel effect van dergelijke initiatieven te ver-

sterken, adviseert de raad dat instrumenten uit deze beleidsdomeinen maximaal uit-

wisselbaar zijn met de instrumenten die vanuit onderwijs, vorming en werk worden uit-

gewerkt. 

De scope van dit advies gaat echter naar EVC in functie van kwalificatieverhoging en in 

functie van versterking van de arbeidsmarktpositie en zal dus op deze twee doelstellin-

gen focussen. 
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2. Stand van zaken ontwikkelingen 

gelinkt aan EVC 

2.1 EVC is geen nieuwe materie 

Het thema erkennen van verworven competenties is allesbehalve nieuw. De raad ver-

wijst in het kader van dit advies naar de SERV aanbeveling “5 voor twaalf voor het er-

kennen van competenties (EVC) in Vlaanderen” van 14 mei 2008. Ook al is er binnen 

de beleidsdomeinen onderwijs, vorming en werk één en ander geëvolueerd, denk bij-

voorbeeld aan de werkzaamheden m.b.t. de Vlaamse Kwalificatiestructuur, toch zijn 

een aanzienlijk aantal van de aanbevelingen in dit advies op eigen initiatief van 2008 

nog steeds relevant: 

 De focus van het EVC beleid is het bevorderen van mobiliteit binnen een loop-
baancontinuüm. Ondersteuning op maat (afhankelijk van vertrekpositie) wordt 
geboden in het kader van een zinvol loopbaanperspectief.  

 Investeren in EVC is investeren in (de competenties van) de beroepsbevolking. 

 Er is nood aan een eenduidig en helder begrippenkader. 

 Differentiatie in instrumenten en procedures kan naargelang de doelgroep en de 
voorzieningen, maar een harmonisatie binnen voorzieningen is nodig. 

 Zorgen voor een slagkrachtige, kwalitatieve en kostenefficiënte dienstverlening 
(wat betreft de ervaringsbewijzen). 

 De Vlaamse Kwalificatiestructuur moet een hefboom zijn voor mobiliteit en com-
petentieontwikkeling. 

 Meer en beter communiceren. 

Ook de VLOR bracht een advies uit over eerder verworven competenties, op 23 sep-

tember 2010. Kritische succesfactoren voor EVC volgends de onderwijsraad zijn toe-

gankelijkheid, transparantie, begeleiding, gemeenschappelijke referentiekaders, valide 

en betrouwbare instrumenten, professionaliteit van de uitvoerders, kwaliteitsbewaking, 

rechtszekerheid, civiel effect en een billijke vergoeding voor EVC instellingen.1 

2.2 Recente ontwikkelingen: Mijn Loopbaan, 

POP, VKS, Competent 

De discussienota vanuit het beleidsdomein Werk baseert EVC sterk op arbeidsmarkt-

instrumenten die de voorbije jaren werden en worden ontwikkeld, zoals Mijn Loopbaan, 

het Persoonlijk Ontwikkelingsplan/proces (POP), en andere. We situeren kort de stand 

van zaken m.b.t. deze instrumenten.  

                                                 

1 Advies over eerder verworven competenties, Vlor, 23 september 2010, pag. 22-24 
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Mijn Loopbaan 

Mijn Loopbaan is een e-portfolio die staat voor een digitale ruimte waar het individu 

persoonlijke loopbaaninformatie (loopbaangegevens, competenties en bewijzen) kan 

opslaan.2 Mijn Loopbaan wil zoveel mogelijk automatische input genereren in het dos-

sier van de burger. Een eerste stap is het koppelen van de LED (Leer- en Ervarings-

bewijzen Databank)3 aan Mijn Loopbaan; er is daaromtrent een akkoord gesloten met 

het departement Onderwijs & Vorming. 

Begin 2012 werd een eerste versie van Mijn Loopbaan gelanceerd met een beperkt 

aantal toepassingen en diensten. Momenteel wordt Mijn Loopbaan gebruikt bij de in-

schrijving en verdere opvolging van werkzoekenden. Ook werkenden zouden in princi-

pe al gebruik kunnen maken van Mijn Loopbaan. Monitoring over wie Mijn Loopbaan 

buiten de begeleiding van de VDAB gebruikt is er nog niet. Er loopt wel een online te-

vredenheidsenquête.  

Persoonlijk Ontwikkelingsplan 

Een instrument dat in de belangstelling stond de voorbije jaren en maanden is het per-

soonlijk ontwikkelingsplan of POP. Het ViA akkoord 2020 stipuleert POP als één van 

de acties onder de doorbraak “De Lerende Vlaming”. Doelstelling is om het POP te 

ontwikkelen, verspreiden en verankeren. Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan 

mensen proactief ondersteunen en sterker maken zodat transities in hun loopbaan op 

een vlotte manier overbrugd worden4. 

Het traject zoals voorzien in het ViA akkoord is doorlopen. Er werd een stuurgroep 

POP samengesteld en een ESF oproep gelanceerd in november 2011. Er is een on-

derzoek gebeurd naar POP door het HIVA5 en er liep een project met steun van IWT 

voor ontwikkeling van een digitale omgeving voor persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

Bij het afronden van de werkzaamheden van de stuurgroep POP (26 juni 2012), formu-

leerde deze volgende omschrijving van een POP (Persoonlijk Ontwikkelproces): “POP 

is minimaal een ondersteund proces met als doel de arbeidsmarktgerichte persoonlijke 

ontwikkeling van het individu te bevorderen. Een POP bevat volgende kernelementen: 

een reflectie door het individu over de eigen loopbaan en/of competenties met als re-

sultaat een doel vertaald in een actieplan, de uitvoering van dit actieplan, een evaluatie 

van het actieplan”. De ontwikkeling van de digitale omgeving wordt gekoppeld aan Mijn 

Loopbaan en Competentservices en verder opgevolgd binnen de VDAB. De bespre-

kingen omtrent bedrijfsinterne POP voor werknemers wordt binnen VESOC gevoerd. 

Het Ervaringsbewijs 

Het advies van de SERV van 2008 over EVC besteedt, uiteraard niet toevallig, behoor-

lijk wat aandacht aan het ervaringsbewijs. Het ervaringsbewijs is op dat moment een 

EVC maatregel die op een korte tijd het meeste succes heeft geboekt. Maar er zijn 

knelpunten: er is geen erkenning van de ervaringsbewijzen door het departement on-

                                                 

2  Beleidsbrief Werk 2012, pag. 11 

3  http://www.ond.vlaanderen.be/led/ 

4  Actie voor 2020. Het toekomstplan voor Vlaanderen in uitvoering”, januari 2011, pag. 13 

5  Persoonlijke ontwikkelingsplannen in Vlaanderen: conceptontwikkeling, HIVA/KUL, Peter De Cuyper 
en Katleen De Rick, 2012 



Advies geïntegreerd EVC-beleid 

11 

derwijs, er is nog geen duidelijkheid rond de kwalificatiestructuur, er is onduidelijkheid 

over de prioriteiten voor het beleid en een gebrek aan uitzicht op structurele financie-

ring.6 

In november 2010 stelt een onderzoeksbureau een evaluatierapport op, in opdracht 

van de SERV. Het rapport verzamelt cijfers over ervaringsbewijzen (kwantitatief) en de 

gepercipieerde succesgraad (kwalitatief). Redenen voor succes bleken te zijn dat ze 

zorgen voor validatie van erkenning, meer zelfvertrouwen en dat diegene die een erva-

ringsbewijs behaalt sterker staat op de arbeidsmarkt. Redenen voor het gebrek aan 

succes zijn de beperkte bekendheid en het gebrek aan meerwaarde op de arbeids-

markt.  

Het totaal aantal uitgereikte ervaringsbewijzen was eind 2011 3.406 in 57 beroepen, 

waarvan het grootste deel in een beperkt aantal beroepen nl. begeleider buitenschool-

se kinderopvang, heftruckchauffeur en call center operator. In 2011 waren 31 testcen-

tra operationeel. De laatste oproep voor nieuwe ervaringsbewijzen dateert van 2009. 

De financiering verloopt via ESF en Vlaamse cofinanciering. Het ervaringsbewijs wordt 

herbekeken en in afwachting daarvan gecontinueerd tot eind 2013. 

AKOV 

Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming werd opgericht door een 

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009. Het heeft als missie het bevorde-

ren van het kwaliteitszorgsysteem voor de onderwijs-, beroepsopleidings- en vor-

mingstrajecten en voor de EVC-trajecten die leiden naar bewijzen van erkende kwalifi-

caties. 

AKOV gebruikt een schematisch overzicht van EVC dat een schema is dat ook was 

opgenomen in de European Guidelines for validating non formal and informal learning 

en dat volgens de raad inspiratie kan bieden voor een de uitwerking van een geïnte-

greerd EVC–beleid7 (zie bijlage 1). 

Competent 

Competent is een databank die door het Competentteam van de SERV wordt samen 

gesteld. Competent biedt een overzicht van fiches aan waarin arbeidsmarktactiviteiten 

met bijhorend kunnen en kennen worden samengebracht in concrete arbeidsmarktcon-

texten. Het resultaat zijn ruim opgevatte fiches waarin dikwijls verschillende ‘beroepen’, 

functies, specialisaties, … zijn samengebracht. Een belangrijk kenmerk van dit sys-

teem is dat het toelaat om de mobiliteit op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. 

Deze fiches zijn ofwel door experten en valideerders uit de betrokken sectoren beoor-

deeld geweest en/of goedgekeurd of worden door de Vlaamse sociale partners gepu-

bliceerd onder bepaalde voorwaarden. 

Elke Competentfiche is op dezelfde manier opgesteld en bevat o.a. een unieke code, 

definitie, basisactiviteiten met kunnen en kennen (de combinatie wordt door de SERV 

als een competentie beschouwd), specifieke activiteiten, mobiliteit, … Zo krijg je een 

                                                 

6  5 voor 12 voor erkennen van competenties (EVC) in Vlaanderen, SERV, 14 mei 2008, pag. 9 

7  http://www.evcvlaanderen.be/over_evc/wat_is_evc.html; schema overgenomen uit de “European Gui-
delines for validating non formal and informal learning”, 7 november 2008, Cedefop en de Europese 
Commissie voor Onderwijs en Cultuur 

http://www.evcvlaanderen.be/over_evc/wat_is_evc.html
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duidelijk beeld van de arbeidsmarktactiviteiten in een specifieke context en wat je 

daarvoor moet kunnen en kennen. 

Competent is hét referentiekader voor de opmaak van beroepskwalificatiedossiers. De 

VDAB zal vernieuwde arbeidsmarktservices baseren op de inhoud van Competent 

waarvan de eerste  competentiegericht matchen zal zijn. Competent zal eind 2012 vol-

ledig zijn, dat betekent dat de databank dan meer dan 600 fiches bevat waarop regel-

matig, d.w.z. meermaals per jaar, updates zullen gebeuren en waarop ook jaarlijks een 

groter actualiseringsproces zal lopen. 

Inspanningen in andere beleidsdomeinen 

Ook in andere beleidsdomeinen dan Werk en Onderwijs worden EVC–initiatieven ge-

nomen. Zo maakt het sociaal-cultureel werk de competenties die jongeren en volwas-

senen verwerven doorheen vormingen of engagementen die ze opnemen in sociaal-

cultureel jeugd- of volwassenenwerkorganisaties zichtbaar via OSCAR. Oscar benoemt 

en te documenteert competenties van jongeren en volwassenen.8 

Uitgangspunt is dat inzicht verwerven in deze competenties het zelfvertrouwen ver-

sterkt en helpt bij het maken van allerlei keuzes. Competenties die verworven worden 

in het jeugd- en volwassenenwerk worden ook aantoonbaar in andere levensdomeinen 

(bvb. bij de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan of bij sollicitaties). 

Ontwikkelingen op Europees niveau 

De beleidsontwikkelingen rond EVC in Vlaanderen kunnen niet los gezien worden van 

wat er op Europees niveau gebeurd en van wat er op Europees niveau van de lidstaten 

wordt verwacht. 

In 2008 bracht Cedefop en de Europese Commissie richtlijnen uit voor het valideren 

van formeel en non-formeel leren. 

De aanbeveling betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren van de 

Raad van de Europese Unie van 5 september 2012 stelt dat “onderwijs- en kwalifica-

tiesystemen alle burgers de mogelijkheid moeten geven om zichtbaar te maken wat zij 

buiten de school hebben geleerd en dit te gebruiken voor hun loopbaan of om verder te 

leren”9. Er dienen validatieprocedures voorzien te worden door de lidstaten waarbij een 

erkende instantie kennis, vaardigheden en competenties van een individu afmeet aan 

een toepasselijke norm en bevestigd dat deze verworven zijn. Een dergelijke validatie-

systeem voor niet-formeel en informeel leren moet in 2015 zijn ingevoerd, aldus de 

aanbeveling. Het validatieproces doorloopt vier fases: identificatie, documentatie, be-

oordeling en certificatie. 

                                                 

8 www.oscaronline.be  

9  “European Guidelines for validating non formal and informal learning”, 7 november 2008, Cedefop en 
de Europese Commissie voor Onderwijs en Cultuur  

 

http://www.oscaronline.be/
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3. EVC-beleid in de discussienota van 

onderwijs 

In dit deel gaan we dieper in op de nota “Naar een geïntegreerd EVC-beleid” zoals ge-

presenteerd door het beleidsdomein Onderwijs & Vorming. 

3.1 Aanzet voor het debat 

De inleiding bij de discussienota is helder; de status quaestionis is waardevol. Enkele 

langrijke positieve elementen en/of nieuwigheden zijn:  

 voor het herkennen en beoordelen van EVC wordt de Vlaamse Kwalificatiestruc-
tuur de basis; 

 het herkennen en beoordelen van EVC gebeurt door verschillende instanties via 
geijkte procedures; 

 het streven naar een beter financieringskader (op termijn gaat men naar een 
structurele financiering); 

 een betere monitoring en evaluatie van het EVC-beleid. 

De operationalisering van het EVC-beleid in de discussienota vertoont echter blinde 

vlekken; de discussienota voegt vooral een aantal (bestaande) ideeën samen en dat 

op erg behoedzame wijze. Dat betekent dat er nog heel wat van de concepten die zijn 

opgenomen uitgewerkt moeten worden. 

Een geïntegreerd EVC-beleid uitwerken is een werk van lange adem; een duidelijke 

planning voor een gefaseerde invoering is wenselijk. 

Globaal stelt de raad dat met de voorliggende discussienota nog geen sprake is van 

een geïntegreerd EVC-beleid. De discussienota bevat weinig dat echt vernieuwend is 

en weinig discussiepunten aangezien de tekst zich zelden duidelijk uitspreekt. 

3.2 Doel van het geïntegreerd EVC-beleid 

scherper stellen 

De discussienota maakt een onderscheid tussen het herkennen en erkennen van eer-

der verworven competenties maar zoomt verder alleen maar in op het formeel erken-

nen ervan. 

In EVC-trajecten onderscheidt de raad twee fases 1) de herkenning van verworven 

competenties en 2) de erkenning van verworven competenties. De raad is van mening 

dat eerst en vooral dient uitgewerkt te worden wat herkend kan worden en wat niet. De 

nadruk ligt op het sensibiliseren rond het herkennen en daarna pas op het toe leiden 

naar erkenning. De herkenning van competenties verworven via pre-professionele of 

buiten-professionele ervaring, bijvoorbeeld met de begeleide opmaak van een portfolio, 

kan een opstap zijn naar een tweede kans op het volgen van een kwalificerend traject 

of naar zij-instroom. 
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De nota focust (onbewust) eerder op mensen met een diploma hoger onderwijs die een 

bijkomende kwalificatie wensen. Dat is voor de raad niet de prioritaire doelgroep van 

het EVC-beleid. 

De nota spreekt van het al dan niet slagen in een EVC-procedure. Wie niet slaagt 

wordt doorverwezen naar (de loopbaanbegeleiding van) VDAB. Echter, ook de VDAB 

kan een rol spelen om te komen tot een beroepskwalificatie.  

De trajectgedachte met toegang tot verkorte opleidingen, vrijstellingenbeleid, pakketten 

extra werkervaring, … zit onvoldoende in de discussienota. Het is nodig om nog meer 

te denken in termen van deelcertificaten, met name afgeronde pakketten competenties 

als onderdeel van een beroeps- of onderwijskwalificatie.  

Alles wat arbeidsmarktgebonden is ontbreekt grotendeels, bijvoorbeeld de ervarings-

bewijzen. Ook het aandeel van arbeidsmarktpartners zoals de sectoren, VDAB en Syn-

tra zijn minimaal.  

Het doel van het voeren van een geïntegreerd EVC-beleid is te stroomlijnen wat er al 

is. Maar het doel moet ook zijn daar waar EVC een meerwaarde biedt en nog niet be-

staat, het te voorzien.  

3.3 Naar een transparante organisatie van 

EVC 

De discussienota voorziet in een tweeledige structuur waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt tussen EVC Informatie- & Begeleidingspunten en EVC Assessmentcentra. 

Het geheel wordt gecoördineerd door één instantie nl. het Agentschap voor Kwaliteits-

zorg in Onderwijs en Vorming (AKOV). 

EVC Informatie- en Begeleidingspunten  

EVC en het ervaringsbewijs zijn bij het ruime publiek onvoldoende bekend, aldus de 

discussienota. De overheid moet EVC-trajecten faciliteren en afdoende informeren is 

hierbij cruciaal. De raad onderschrijft de nood aan een zichtbare sensibilisatie. 

De discussienota stelt dat die actoren die nu reeds de EVC-doelgroep bereiken (VDAB, 

hogescholen, CVO’s, het jeugdwerk, werkgeversorganisaties, sectoren en vakbonden) 

de taak van EVC Informatie- & Begeleidingspunten zullen kunnen opnemen. 

Voor de raad is het niet duidelijk of deze wijze van aanpak erg verschilt van de huidige 

situatie tenzij dat deze instanties een kwaliteitslabel zullen moeten verwerven waarvan 

de modaliteiten nu nog niet bekend zijn. De kans op versnippering en een niet transpa-

rant aanbod blijft reëel; de aansturing blijft een aandachtspunt. Wat het kwaliteitslabel 

betreft, vraagt de raad maximale afstemming met en complementariteit aan bestaande 

labels. 

Deze actoren hebben volgens de raad drie opdrachten: informeren, begeleiden en toe-

leiden. Informeren over de doelstellingen van EVC-trajecten (aanpak en mogelijkhe-

den, welke stappen bij welke instanties), begeleiden bij het doorlopen van een traject 

tot erkenning (herkennen en in kaart brengen van competenties) en toeleiden naar de 

assessmentcentra. Deze opdrachten vervullen zij vaak in functie van specifieke doel-

groepen. De raad is dan ook van mening dat de naam EVC Informatie- en Begelei-
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dingspunten niet goed gekozen is: toeleiding is een minstens even belangrijke rol voor 

deze partners en begeleiding maakt ook deel uit van het assessmentproces. 

Ook het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) komt aan bod. POP in een bedrijfscontext 

maakt voorwerp uit van besprekingen binnen VESOC; de voorzet in de discussienota 

mag geen voorafname zijn op dat overleg. 

EVC-assessmentcentra 

De discussienota voorziet de oprichting van EVC Assessmentcentra wat gespeciali-

seerde instellingen zijn die competenties beoordelen van EVC-kandidaten met het oog 

op het verwerven van een kwalificatie. Als mogelijke assessmentcentra vermeldt de 

nota instellingen en associaties in het hoger onderwijs, centra voor volwassenenon-

derwijs, centra voor basiseducatie, de testcentra voor het ervaringsbewijs en AKOV. 

Wat wordt er in de discussienota voorzien, al dan niet in de nabije toekomst?  

 De kwalificaties uit de kwalificatiestructuur worden als referentiekader gebruikt. 

 De beoordelingsinstrumenten (proeven) dienen door professionele toetsontwikke-
laars gemaakt te worden. 

 De beoordelaars moeten bekwaam zijn. 

 De procedure moet gevalideerd, transparant en toegankelijk zijn. 

De raad vraagt stroomlijning op vlak van processen en procedures met ruimte voor 

differentiërering in de instrumenten naar gelang de context van het EVC-traject. Validi-

teit en betrouwbaarheid zijn van belang. Voor de raad is een goede opleiding van de 

beoordelaars inderdaad van groot belang en daarin moet voldoende aandacht zijn voor 

de arbeidsmarktrealiteit. Transparante procedures  gelden uiteraard voor de burgers, 

maar ook voor diegenen die instaan voor de procedures en processen. 

Ook bij de installatie van assessmentcentra is het niet duidelijk of dit erg verschilt van 

de huidige situatie m.a.w. de discussienota overstijgt niet echt wat er op vandaag al is. 

De raad ziet voor de Assessment-centra een dubbele rol: begeleiden naar een as-

sessment en de assessment uitvoeren. Begeleiding is namelijk ook in het toetsingspro-

ces een belangrijk element dat nu ontbreekt in de omschrijving van de assessmentcen-

tra. 

3.4 Een duidelijk financiële regeling 

De discussienota stelt dat de verschillende beleidsdomeinen moeten onderzoeken 

welke financiële aanpassingen nodig zijn voor een geïntegreerd EVC-beleid. De finan-

ciering van het geïntegreerd EVC-beleid blijft dus nog onduidelijk. Sommige beleids-

domeinen voorzien een financiering voor EVC-trajecten op een projectmatige wijze, 

bijvoorbeeld de ervaringsbewijzen. Andere hebben geen extra betoelaging voor toege-

kende EVC-trajecten, bijvoorbeeld de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s). 

De nota geeft aan dat er gedurende drie jaar via projectsubsidies en een gecontingen-

teerd volume aan EVC-trajecten zal gewerkt worden. Daarna zou de financiering van 

het EVC-beleid geïntegreerd worden in bestaande financieringssystemen. 
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De raad betreurt de termijn van drie jaar projectfinanciering. Willen we sterke info-

punten en assessmentcentra met goed opgeleide EVC-beoordelaars dan is onzekere 

projectfinanciering geen logische keuze. 

Nieuw is dat ook de gebruiker zou bijdragen voor zijn of haar EVC-traject, variabel vol-

gens gezinsinkomen, omvang van de opleiding waarvoor vrijstelling wordt bekomen en 

mate waarin praktische proeven worden voorzien. Bepaalde kansengroepen zouden 

volledig vrijgesteld kunnen worden. 

De raad pleit voor transparantie op het vlak van de kostprijs; variabele prijssetting mag 

geen aanleiding zijn tot administratieve meerkosten. EVC richt zich in de eerste plaats 

op kwetsbare groepen in de samenleving. De subsidiëring van EVC-trajecten mag niet 

van die aard zijn dat de kostprijs voor degene die een EVC-traject volgt een drempel 

vormt. 

3.5 Aandacht voor kwaliteit en monitoring 

AKOV zal de instantie zijn om de kwaliteitsbewaking uit te voeren. Meer nog: AKOV 

wordt de coördinator en ondersteuner voor het ganse EVC-beleid. 

De raad hecht belang aan een goed kwaliteitsprotocol. Dit is één aspect die kan bijdra-

gen tot de vanzelfsprekende uitwisselbaarheid en gelijkwaardigheid van de EVC-

bewijzen, ongeacht de uitgereikte instantie of het beleidsdomein. 

De raad vindt het is een stap voorwaarts om één centrale instantie de kar te laten trek-

ken van het EVC-beleid en AKOV is hiervoor goed geplaatst. Toch moet men er reke-

ning mee houden dat er samen gewerkt wordt met verschillende instanties en actoren. 

Tot op heden is nog niet aangetoond dat de onderwijsinspectie die ressorteert onder 

AKOV in de mogelijkheid is om inspectie uit te voeren op EVC-procedures rekening 

houdend met andere dan een onderwijsfinaliteit. Het is van zeer groot belang dat er 

binnen de structuur van AKOV zoveel mogelijk naar partners wordt gezocht die de con-

troleprocedures mee kunnen uitvoeren. Voor dit luik moet AKOV een structureel over-

leg met de sociale partners voorzien. 

De nota spreekt over het belang van een goed kwaliteitsprotocol, maar de raad kijkt in 

deze uit naar het voorontwerp van decreet m.b.t. geïntegreerde kwaliteitszorg. 

Het EVC-beleid wordt voorzien van een registratie-, monitoring- en rapporteringssys-

teem. Er worden enkel bestaande systemen aangegeven, maar er wordt geen keuze 

gemaakt. De raad pleit om voor te bouwen op de deskundigheid die reeds bestaat zo-

als de zeer goede monitoringprocedures in het kader van de ervaringsbewijzen. 

4. Het voorgestelde EVC-beleid vanuit de 

invalshoek Werk 

In deel 4 gaan we dieper in op de nota “Naar een hernieuwd EVC-beleid vanuit Werk-

regie” zoals gepresenteerd door het beleidsdomein Werk en Sociale Economie op de 

VESOC Werkgroep van 21 september 2012. 
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De nota vanuit het beleidsdomein Werk & Sociale Economie is transparant en bevat 

een visie op de richting die het EVC-beleid uit moet gaan, vanuit een loopbaanvisie. 

De nota voorziet drie sporen in de EVC-diensten: 1) zelf de eigen competenties in kaart 

brengen, 2) competenties zichtbaar maken via betrokken derden, 3) competenties ex-

tern laten erkennen en certificeren. Deze drie sporen worden gedefinieerd, er worden 

doelstellingen aan gekoppeld en vertrekpunten voor de uitbouw opgesomd. 

Het beleidsdomein WSE ziet het eerste spoor als prioritair, onder andere via de instru-

menten Mijn Loopbaan en de opmaak van portfolio’s. Wat het tweede spoor betreft, het 

laten bekrachtigen van competenties door derden, formuleert de nota de vraag of er 

bekrachtigingsprocedures moeten worden opgezet bvb. ter ondersteuning van werkge-

vers en of het ervaringsbewijs hiertoe georiënteerd kan worden. Spoor 3 beperkt zich 

tot toeleiding van burgers naar het aanwezige EVC–aanbod op de markt (onderwijsin-

stellingen en arbeidsmarktactoren die op eigen initiatief instappen in de Vlaamse Kwali-

ficatie structuur). 

4.1 Hernieuwing van het EVC-beleid lijkt  ook 

een verarming 

De focus op het zelf in kaart brengen van competenties (spoor 1) is op zich een goede 

aanpak gezien het belang ervan als een mogelijk startpunt van een EVC-traject. De 

raad vindt het echter geen goede zaak dat het EVC verhaal vanuit Werk zou stoppen 

bij het zichtbaar maken van competenties. 

Het correct in kaart brengen van eigen competenties is op zich een competentie en niet 

zonder risico’s, zoals het zichzelf over- of onderschatten. Gepaste begeleiding moet 

altijd mogelijk zijn.  

De raad heeft twijfels bij de haalbaarheid en wenselijkheid van dat ook collega-

werknemers, collega-cursisten of werkgevers competenties zichtbaar kunnen maken 

en/of valideren (spoor 2). 

De raad betreurt dat het organiseren van EVC gericht op het behalen van een kwalifi-

catiebewijs als zodanig niet langer voorzien wordt vanuit werk. Zonder dat dit expliciet 

wordt vermeld gaat dit in de richting van het verdwijnen van de ervaringsbewijzen. 

4.2 Hernieuwing is gebaseerd op wat al 

voorzien is maar nog niet volledig 

uitgerold 

Zoals reeds vermeld zet het hernieuwd beleid vanuit EVC–regie sterk in op bestaande 

instrumenten / bestaand beleid. Het EVC–verhaal wordt ingekanteld in het huidige ar-

beidsmarktbeleid. Het in kaart brengen van de competenties van werkzoekenden ge-

beurt door de VDAB in het kader van het sluitend maatpak. Het in kaart brengen van 

competenties van werknemers mét begeleiding gebeurt via loopbaanbegeleiding, zon-

der begeleiding via Mijn Loopbaan en POP. Ook het bekrachtigen van competenties 
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gebeurt via Mijn Loopbaan en POP. Erkenning en certificering gebeurt door onderwijs-

instellingen of arbeidsmarktactoren op eigen initiatief en via AKOV. 

De raad meent dat het enerzijds een goede zaak is verder te bouwen op wat er reeds 

is en niet zonder meer nieuwe instrumenten te lanceren. Het zou inderdaad zo moeten 

zijn dat de EVC–optie bij elke interventie of transitie in de loopbaan wordt geopperd. 

Anderzijds moet ook rekening gehouden worden met de huidige stand van zaken van 

de  recente arbeidsmarktinstrumenten. 

De instrumenten POP en Mijn Loopbaan worden nog volop uitgebouwd en er is op 

vandaag geen garantie dat zij laagdrempelig genoeg zullen zijn om alle burgers voor 

wie een EVC–traject een meerwaarde kan bieden, zullen bereiken. 

4.3 Hernieuwing zorgt niet voor integratie 

Ook de nota “Naar een hernieuwd EVC-beleid vanuit Werk-regie” overstijgt het eigen 

beleidsdomein nauwelijks. De opzet was weliswaar niet zozeer om een geïntegreerd 

EVC beleid te formuleren maar om sporen aan te reiken in de invulling van een breed 

spectrum aan EVC-diensten vanuit een loopbaanvisie. 

Voor de raad moet het de betrachting zijn om tot één geïntegreerd EVC–beleid te ko-

men. De nota tracht voor het eigen beleidsdomein tot een geïntegreerde visie te komen 

zonder andere domeinen in beschouwing te nemen. De raad betreurt dan ook dat de 

context van lerenden binnen onderwijs niet of te weinig meegenomen wordt. 

5. Een geïntegreerd EVC-beleid vanuit 

het standpunt van de begunstigden 

Het mag duidelijk zijn dat er al heel veel input is aangeleverd omtrent de doelstellingen 

van en de randvoorwaarden voor een geïntegreerd EVC in het verleden en dat er kap-

stokken worden aangeboden door de twee gepresenteerde nota’s. 

Voor de raad biedt de nota vanuit Onderwijs & Vorming een meerwaarde omdat er 

voorzien wordt in laagdrempelige en reeds gekende EVC–Toeleidingspunten die in-

staan voor informatie, begeleiding en toeleiding en er voorzien wordt in EVC–

Assessmentcentra die werken met gedragen referentiekaders, gevalideerde beoorde-

lingsinstrumenten, professionele assessoren en toegankelijke procedures. De nota 

vanuit Werk & Sociale Economie biedt een meerwaarde omdat het loopbaanperspec-

tief er in wordt opgenomen en EVC ingebed wordt in het bestaande arbeidsmarktbeleid 

en recente instrumenten die volop verder uitgerold moeten worden. 

De raad vraagt dat de beleidsdomeinen samen beide nota’s integreren rekening hou-

dend met de opmerkingen onder deel 3 en 4 en met de aanvullende uitgangspunten 

voor een geïntegreerd EVC-beleid hieronder. 
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5.1 Perspectieven en doelstellingen van een 

geïntegreerd EVC-beleid 

Zoals gesteld in de inleiding is het zichtbaar maken en erkennen van verworven com-

petenties een cruciaal onderdeel van een beleid gericht op het stimuleren van levens-

lang en levensbreed leren in het kader van een levensfasegericht loopbaanmodel. 

Een geïntegreerd EVC-beleid biedt volwassenen de kans om competenties (hoe ook 

verworven) zichtbaar te maken met een formele erkenning (kwalificatie). Het doel van 

EVC is het behalen van een kwalificatie met een civiel effect. Het civiele effect vertaalt 

zich 1) in deelname aan opleidingen via verkorte leertrajecten en 2) op de arbeidsmarkt 

door de verhoogde toegang tot duurzaam en uitdagend werk. 

Een sterk EVC-beleid houdt rekening met twee perspectieven, die van het individu en 

die van bedrijven en sectoren. Voor het individu betekent deelname aan EVC-trajecten 

een mogelijke remediëring voor eerdere mismatch op vlak van studie- en beroepskeu-

ze en/of een proces van competentieversterking. Zowel de remediëring als de compe-

tentieversterking ondersteunen transities in loopbanen. Een EVC-beleid kan voor sec-

toren en bedrijven die te maken hebben met onvoldoende instroom en onvoldoende 

opbouw van de juiste competenties en kwalificaties bij personeel een nuttig instrument 

zijn. 

5.2 Doelgroepen van en actoren in een 

geïntegreerd EVC-beleid 

De raad onderscheidt onderstaande prioritaire doelgroepen van het EVC–beleid: 

 Leerlingen SEnSE en studenten hoger onderwijs 

Wie in het verleden hogere studies heeft aangevat, maar niet geslaagd is in de 

opleiding mag de opgedane competenties niet verloren zien gaan indien de keu-

ze wordt gemaakt om een andere opleiding op te starten. EVC-trajecten kunnen 

zorgen voor vrijstellingen, en dus een korter opleidingstraject. Onderwijs- en op-

leidingsverstrekkers nemen zowel de rol van EVC – Toeleidingspunt als van EVC 

– Assessmentcentrum op. Erkende kwalificatiebewijzen zijn maximaal over-

draagbaar tussen instellingen. 

 Ongekwalificeerde werkzoekende en werkende uitstromers 

Voor de raad kan EVC een sterk instrument zijn in de oplossing van de ongekwa-

lificeerde uitstroom. Meestal hebben deze jongeren wel degelijk competenties 

verworven. Slagen we erin deze zichtbaar te maken, te assessen en certificeren, 

dan kunnen ze deze alsnog verzilveren op de arbeidsmarkt. De raad wenst voor 

deze doelgroep volop in te zetten op deelkwalificaties vanuit onderwijs en werk 

en op kwalificerende trajecten bij de instroom. 

 Werkzoekenden / niet-werkenden 

Eenzelfde proces is voor de raad nodig en mogelijk voor werkzoekenden die 

moeilijk inzetbaar zijn, zodat ze versterkt kunnen intreden op de arbeidsmarkt. 

Ook andere werkzoekenden worden er optimaal mee georiënteerd naar een job. 
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EVC kan zo een grote toegevoegde waarde betekenen in de toeleiding naar 

knelpuntberoepen. 

De VDAB is een belangrijke speler in de begeleiding en toeleiding naar een vor-

ming of opleiding en/of een validering/certificering voor beide groepen (o.a. aan-

sluiting met de Werk Inleving voor Jongeren mogelijk). 

De VDAB kan zowel optreden als een EVC – Toeleidingspunt als een EVC - As-

sessmentcentrum. 

 Werkenden  

Werkenden worden gesensibiliseerd om meer dan vandaag eigen verantwoorde-

lijkheid op te nemen in de ontwikkeling van hun competenties en in hun duurza-

me inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

 Een EVC-traject kan een belangrijk(er) instrument worden in het kader van het 

loopbaandenken, meer bepaald in geval van transities of voor het voorkomen van 

transities (van werkend naar werkloos). Voor werknemers is het essentieel dat de 

online tools (Mijn Loopbaan en POP) laagdrempelig en uitnodigend zijn. Hetzelf-

de geldt voor het gebruik er van door werkgevers. Deze tools kunnen geen ver-

plicht onderdeel worden van het intern HR-beleid. 

 Voor  werkenden zijn diverse EVC-trajecten mogelijk. 

 De vaktechnische competenties (“vakkunde”) van werkenden wordt opge-

waardeerd doordat competenties zichtbaar en aantoonbaar worden ge-

maakt. Dit zou kunnen via een aanpassing van het ervaringsbewijs en van 

de inschakeling van de huidige testcentra ervaringsbewijs in het model van 

EVC – Assessmentcentra. Volgens de raad is ook het ervaringsbewijs voor 

het beleidsdomein werk en voor werkpartners nog steeds een krachtig con-

cept. Alleen moet deze, in samenwerking met de sectoren, worden bijge-

stuurd in functie van een trajectbenadering en het civiel effect. 

 Werkenden worden gestimuleerd om te opteren voor een verdieping en 

verbreding van hun competenties en verhogen van hun kwalificaties via 

verkorte opleidingstrajecten. Deze worden mogelijk gemaakt door een vrij-

stellingenbeleid van zowel het onderwijs als van opleidings- en vormings-

partners. 

 Voor werkenden die hun competenties zelf in kaart brengen en zich daarbij 

wensen te laten begeleiden moet beroep kunnen gedaan worden op loop-

baanbegeleiding. Loopbaanbegeleiding werd recent nog hervormd en kan 

worden aangeboden door middenveldorganisaties of door private aanbie-

ders. In essentie behoort dit niet tot de kerntaak van de VDAB. De moge-

lijkheid zou kunnen worden voorzien dat een werknemer de werkgever 

vraagt zijn of haar e-portfolio te valideren, echter in zoverre dat dit niet leidt 

tot administratieve planlast en loondrift. Dit kan enkel in dialoog en zonder 

verplichtend karakter.  

5.3 Bouwstenen van een geïntegreerd EVC-

beleid 

De front office (EVC Toeleidingspunten) zorgt voor correcte en duidelijke informatie, 

toegankelijke begeleidingsinstanties, eenvoud en transparantie. De back office (EVC 

Assessmentcentra) hanteert instrumenten gebaseerd op een gemeenschappelijke taal.  
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Toeleiding 

Een belangrijke eerste stap is de toeleiding naar EVC. Wat betreft die toeleiding zijn er 

diverse toegangspoorten mogelijk in de verschillende beleidsdomeinen: 

 jeugdwerk en sociaal cultureel werk 

 welzijnswerk 

 onderwijs en beroepsopleiding 

 werk: VDAB-dienstverlening, outplacement, loopbaandienstverlening vakbonden, 

loopbaanbegeleiding, Mijn Loopbaan… 

Begeleiding binnen een trajectbenadering 

In een geïntegreerd EVC–beleid staat een gepaste begeleiding binnen een trajectbe-

nadering centraal. Elk individu kan instappen in EVC, op maat. 

Herkenning 

Het herkennen van competenties is, afhankelijk van de situatie van het individu, een 

belangrijke stap bij EVC. Hier ligt een belangrijke rol weggelegd voor de EVC – Toelei-

dingspunten. Zij kunnen samen met de cliënt bijvoorbeeld vaststellen dat de opmaak 

van een eenvoudig portfolio reeds een belangrijke extra troef betekent voor de 

(her)intrede op de arbeidsmarkt. 

Erkenning 

De finaliteit van een EVC–traject is de formele validering van verworven competenties 

en de erkenning ervan via de uitreiking van een erkend kwalificatiebewijs, door EVC 

Assessmentcentra. 

5.4  Bijkomende aandachtspunten voor een 

geïntegreerd EVC-beleid 

Onderstaande aandachtspunten moeten samen gelezen worden met de aanbevelingen 

uit deel 2.1. 

 Een geïntegreerd EVC–beleid kan maar slagen in zoverre competentiedenken 

praktijk wordt op de arbeidsmarkt. 

 De operationalisering van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) is een uitgele-

zen kans om naar een beter gestroomlijnd EVC-beleid te gaan. Standaarden ge-

bruiken en het stroomlijnen van de erkenning van EVC-trajecten is een goede 

zaak. Randvoorwaarden: 

 Alle onderwijs- en opleidingsverstrekkers bieden een duidelijk kader voor 

hun vrijstellingenbeleid. 

 AKOV krijgt de rol rond kwaliteitscontrole en treedt op als coördinator. Wel 

moet AKOV bij de kwaliteitscontrole oog hebben voor de finaliteiten van elk 

traject. 

 Deelcertificering biedt grote meerwaarde, maar moet wel overzichtelijk blij-

ven (gaat over duidelijke afgeronde gehelen) en het civiel effect moet aan-

wezig zijn. 
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 De instrumenten die in diverse beleidsdomeinen in het EVC–proces gehanteerd 

worden, moeten op elkaar worden afgestemd. Zodoende kunnen kandidaten 

voortbouwen op eerdere stappen in een EVC–traject of op wat bij andere EVC–

partners eventueel al doorlopen is. EVC-bewijzen zijn over de beleidsdomeinen 

heen bruikbaar en inzetbaar. 

 Competent moet het referentiekader blijven voor de beroepscompetenties (be-

schrijvingen van competenties) en beroepskwalificaties. 

 Kostprijs en (gebrek aan) tijd mogen geen belemmering vormen voor het instap-

pen in een EVC–traject. De raad wenst opnieuw te benadrukken dat het EVC-

beleid zich in belangrijke mate dient te richt op kwetsbare groepen in de samen-

leving, vanuit de tweedekansoptie.Toegankelijkheid zonder betaling moeten ge-

vrijwaard worden voor de ongekwalificeerde werkzoekenden en in het kader van 

een toeleidingstraject voor de andere werkzoekenden. Een ondersteuningsin-

strumentarium moet toelaten dat ook werkenden op een laagdrempelige wijze in 

een EVC-proces kunnen instappen. Het totale EVC kostenplaatje moet beheers-

baar blijven. 

 Met het oog op transparantie is het van belang om andere instanties, buiten 

VDAB en onderwijs, gebruik te laten maken van instrumenten zoals “Mijn loop-

baan” en POP. Bijvoorbeeld die organisaties die outplacement en loopbaanbege-

leiding aanbieden, en dit koppelen aan een EVC-traject. 

 



Advies geïntegreerd EVC-beleid 

23 

Schematische voorstelling 
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