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1. INLEIDING 
 
De Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme heeft de SERV bij brief van 18 
april 2002 gevraagd advies te geven over de prioritaire kansengroepen en op te starten 
projecten voor het erkennen van competenties waar en hoe ze ook zijn verworven 
(afgekort EVC).   De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming heeft dezelfde vraag 
gesteld aan de Vlaamse Onderwijsraad. 
 
In het kader van het actieplan ‘Een leven lang leren in goede banen’ dat door de 
Vlaamse regering op 7 juni 2000 werd goedgekeurd, werd beslist een werkgroep op te 
richten met als opdracht advies te geven over een operationeel kader uit te werken voor 
EVC.   
De werkgroep is gestart in het najaar van 2000 en heeft zijn werkzaamheden afgerond 
einde oktober 2001.  Twee wetenschappelijke equipes, een van de Universitaire 
Instelling Antwerpen en een andere van het Hoger Instituut voor de Arbeid, hebben de 
werkgroep ondersteund met de resultaten van een onderzoeksopdracht die zij in het 
kader van VIONA uitvoerden over modellen en praktijken van (h)erkenning van 
verworven competenties.  Aan de werkgroep, die werd voorgezeten door prof. dr. Albert 
Mok, namen vertegenwoordigers van de sociale partners deel. 
 
De resultaten van de werkzaamheden zijn gepubliceerd in een rapport met de titel: 
‘Ruim baan voor competenties.  Advies voor een model van (h)erkenning van verworven 
competenties in Vlaanderen: beleidsconcept en aanzetten tot operationalisering’.  Dit 
advies is goedgekeurd door de Vlaamse regering op 22 maart 2002 waarna de Minister 
van Onderwijs en Vorming de VLOR heeft gevraagd te adviseren over de prioritaire 
kansengroepen en op te starten projecten en de Minister van Werkgelegenheid en 
Toerisme dezelfde vraag heeft gesteld aan de SERV. 
 
Uiteindelijk moeten er, op basis van de advisering, voor de zomer van 2002 concrete 
pilootprojecten worden voorgesteld aan de Vlaamse regering door het Interministerieel 
Comité Vorming.   
 
Het SERV-advies is als volgt opgebouwd: eerst worden de uitgangspunten en 
randvoorwaarden geëxpliciteerd waaraan EVC moet voldoen om vervolgens concrete 
voorstellen voor mogelijke projecten voor te stellen.  Daarbij werd ook gestreefd naar 
complementariteit met het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, dat zich vooral 
toespitst op projecten die in het onderwijs kunnen op gang worden gebracht.. 
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2. UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 
 
De uitgangspunten zijn reeds gegeven in het EVC-advies van de Werkgroep, nl: 

- stap voor stap werken, uitgaande van bestaande waardevolle praktijken en 
standaarden (o.m. de beroepenstructuren en profielen die door de SERV worden 
uitgewerkt i.s.m. sectoren); 

- starten met concrete, haalbare projecten; 
- maximaal benutten van de huidige aanknopingspunten in de regelgeving; 
- betrokkenheid van en overleg met het middenveld; 
- vertrekken van het perspectief van het individu. 

 
In het EVC-advies wordt het kader voor projecten reeds aangewezen: het moet om 
arbeidsmarktgerichte projecten gaan, die de summatieve (formele erkenning van 
competenties via toekennen van een civiel effect) en de formatieve 
(levensloopbaanbegeleiding) functie van EVC combineren en waarin zowel levenslang 
als levensbreed verworven competenties kunnen worden (h)erkend en gecertificeerd.  In 
het EVC-advies werd wat die arbeidsmarktgerichte trajecten betreft, het onderscheid 
gemaakt tussen leer-, bemiddelings- en werktrajecten.  Die keuze voor 
arbeidsmarktgerichte trajecten, betekent voor de sociale partners niet dat EVC ook niet 
voor andere trajecten en andere doeleinden uitermate nuttig kan zijn.  Alleen is het 
wenselijk om, precies met het oog op aantoonbare resultaten binnen redelijke termijn, bij 
de opstart van het EVC-beleid, de voorkeur te geven aan arbeidsmarktgerichte trajecten. 
Die keuze voor arbeidsmarktgerichte trajecten mag hoe dan ook niet tot gevolg hebben 
dat geen rekening wordt gehouden met het hele spectrum van competenties dat een 
individu reeds heeft verworven.  Integendeel, voor de SERV-partners is volwaardige 
erkenning van alle competenties belangrijk, met inbegrip van deze die werden 
verworven buiten arbeidsmarktvoorzieningen en arbeidsmarktgerichte leertrajecten. 
 
De Werkgroep EVC werkte een beleidsadvies uit in het kader van het concrete actiepunt 
van het actieplan "Een leven lang leren in goede banen" dat betrekking had op EVC.  
Het EVC-debat werd onderscheiden van het EVK-debat, in het bijzonder het debat over 
de certificatie van opleidingen.  Voor dit laatste opteerde de Vlaamse regering voor een 
andere werkwijze in 2000, nl. voor een overeenkomst tussen het departement onderwijs, 
VIZO en VDAB over de uitwisselbaarheid van deelcertificaten, waartoe afspraken 
worden gemaakt betreffende het gebruik van dezelfde modulaire opleidingstrajecten, 
eindcompetenties en modules, instapvoorwaarden en vrijstellingenvoorwaarden en 
waarbij ook afspraken worden gemaakt over de wederzijdse erkenning van der 
(deel)certificaten. 
Het is de sociale partners geheel onduidelijk welk gevolg hieraan is gegeven.  Trouwens 
is het niet wenselijk het EVC-dossier en het EVK-dossier op die wijze te ontkoppelen, 
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zoals ook reeds gesteld in het EVC-beleidsadvies: "Het moet benadrukt worden dat ook 
het EVK-spoor belangrijk is, en dat niet alleen vanuit institutioneel oogpunt, maar ook 
voor het individu.  Daarom dient het EVK-spoor parallel te worden ontwikkeld.  EVK gaat 
over de erkenning van opleidingen en opleidingsinstanties door het toekennen van een 
kwaliteitslabel door de overheid.  Het is een eerste voorwaarde die idealiter is vervuld 
alvorens over te gaan tot EVC-procedures.  Voor het individu is EVK belangrijk omdat 
het een manier is om de formele overdraagbaarheid van competenties te realiseren.”    
Terzake verwijst de SERV naar zijn standpunt bij het initiële actieplan "Een leven lang 
leren in goede banen" van 2000, als naar het standpunt over het geactualiseerde 
actieplan van 2002 dat door de sociale partners werd ingebracht in de VESOC-
werkgroep.  In zijn standpunt van 11 oktober 2000 stelde de Raad uitdrukkelijk dat ook 
de betrokkenheid van de sociale partners moet worden gegarandeerd voor wat betreft 
de certificatie van opleidingen, in het bijzonder om volgende elementen te bewaken:  
- een stapsgewijze aanpak, waarbij in overleg met de sociale partners en in functie 

van maatschappelijke en economische  noden prioriteiten worden bepaald, 
- het vermijden van overregulering, administratieve traagheid en dubbele 

erkenningsprocedures (enerzijds voor subsidie, anderzijds voor certificatie), 
- het weren van recht-partij-situaties, 
- een actieve dialoog met de sectorale sociale partners, 
- actieve betrokkenheid van zowel commerciële als niet-commerciële 

opleidingsverstrekkers, 
- aansluiting bij het debat over certificatie in het initiële onderwijs, inclusief het 

middenstandsleerlingwezen en deeltijds onderwijs/vorming, vooral ook omwille van 
het streven naar modularisering van de verschillen de opleidingen, 

- afstemming op de beroepsprofielen van de SERV. 
In het standpunt dat de SERV heeft voorgelegd in de VESOC-werkgroep op 28 mei 
2002 stelt de SERV vast dat het hele debat over EVK niet meer op de agenda staat.  De 
SERV vraagt dat dit debat onverwijld wordt aangevat, i.s.m. de sociale partners en met 
de sectoren.   De sociale partners pleiten in dit kader eveneens voor een volwaardige 
erkenning van bepaalde opleidingen in het initieel onderwijs, in het bijzonder een 
diploma na 6 jaar beroepsonderwijs, met inbegrip van het alternerend leren en werken.     
 
De projecten die de SERV-partners voorstellen vertrekken van een mix van volgende 
principes: 
- in de geselecteerde projecten voor volwassenen moet bewaakt worden dat over het 

geheel van de projecten er een evenwichtig bereik is over werkenden en niet-
actieven; 

- in het geheel van de projecten moet de globale vooruitgang voor kansengroepen 
worden bewaakt.  In de SERV-voorstellen worden daarom geen kansengroepen 
apart opgesomd, deze zitten ingebouwd in de projectvoorstellen; 
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- de projecten moeten aansluiten bij bestaande noden en behoeften, en dus een 
belangrijke meerwaarde hebben voor zowel het individu als de maatschappij en het 
functioneren van de arbeidsmarkt. 

 
Ook de randvoorwaarden zijn geëxpliciteerd in het EVC-advies en door de sociale 
partners onderschreven.  De SERV is daarom van oordeel dat in elk project erover moet 
worden gewaakt dat: 

- een gedragscode wordt opgesteld en gerespecteerd ter bescherming van de 
privacy van het individu; 

- de deelneming door het individu vrijwillig is, dus in een geheel machtsvrije 
context; 

- sluitende waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook 
geen persoonskenmerken (waarden, normen, motivaties1 en zelfconcept) in de 
procedures worden opgenomen; 

- de resultaten van de EVC-procedure enkel bedoeld zijn voor het individu, m.a.w. 
eigendom zijn van het individu;    

- de onafhankelijkheid t.a.v. opleidingsvoorzieningen is gewaarborgd van de 
personen die belast worden met EVC; 

- EVC-procedures toegankelijk en niet afschrikkend zijn voor laaggeschoolden en 
laaggeletterden; daarom ook vermijden van “schoolse” systemen (examens), in 
het bijzonder naar groepen met negatieve schoolervaringen.  Aangepaste 
procedures bestaan voor allochtonen die het Nederlands niet of onvoldoende 
beheersen; 

- technieken en testmethoden worden gebruikt waarbij elke, zelfs onbewuste, 
discriminatie wordt geweerd (cf. decreet-Mahassine); 

- competent personeel volgens een deontologische code werkt; 
- EVC-procedures worden betaalbaar gehouden en in elk geval dat de kortingen 

en vrijstellingen worden toegepast die nu voorzien zijn voor opleidingen bij de 
VDAB en in het volwassenenonderwijs. 

 
Bijkomend bij deze randvoorwaarden stellen de sociale partners nog als bijkomende 
voorwaarden over de projecten heen: 

- bij het opstarten van pilootprojecten waarbij publieke opleidingsverstrekkers 
betrokken zijn, er afdoende afstemming is tussen alle initiatiefnemers, zodat geen 
compleet aparte EVC-projecten ontstaan voor bv. onderwijs enerzijds en 
arbeidsmarkt anderzijds.  Overleg en maximale afstemming binnen INTERFACE 

                                                 
1  In het EVC-advies zijn motivaties uitgesloten geweest, voor de formatieve functie in het kader dus van 

loopbaanadvisering kan het wel belangrijk en dus toegelaten zijn de motivatie(s) in de procedure op te 
nemen.   
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moeten leiden tot een grotere samenwerking tussen de publieke 
opleidingsverstrekkers;   

- het ‘meten’ en aftoetsen van competenties dient te gebeuren aan de hand van de 
beroepsprofielen en beroepenstructuren die de SERV in samenwerking met de 
sectoren opstelt.  M.a.w. dat geen andere of nieuwe standaarden worden 
gebruikt voor wat arbeidsmarktgerichte of beroepsgerichte competenties kunnen 
worden genoemd.    

 
Zoals de Werkgroep EVC reeds heeft aangegeven is het beleid inzake EVC, zeker in 
zijn formatieve functie, sterk vervlochten met het beleid inzake levensloopbegeleiding.  
Terzake verwijzen de sociale partners naar het advies van de Task Force van de Koning 
Boudewijnstichting dat in voorbereiding is, alsook naar hun standpunt bij het 
geactualiseerde actieplan "Een leven lang leren in goede banen".  In dit standpunt 
vroegen de sociale partners naar een geïntegreerd beleid i.v.m. de begeleiding van 
volwassenen.  In het verlengde van het EVC-debat is vandaag immers sprake van 
loopbaanbegeleiding, leerbegeleiding, leerwinkels, leertrajectbegeleiding...  Er dient te 
worden vermeden dat een aantal initiatieven zich parallel ontwikkelen zonder enige 
samenhang.  Vooral moeten garanties worden ingebouwd dat EVC en begeleiding van 
volwassenen kunnen gebeuren in alle onafhankelijkheid, met zo weinig mogelijk risico's 
dat wordt georiënteerd naar trajecten die niet de meest optimale zijn voor het individu. 

 
 
3. PROJECTVOORSTELLEN 
 

De projectenvoorstellen die hier worden voorgesteld moeten uitmonden in door de 
overheid aangestuurde projecten (d.m.v. een stuurgroep cf. het advies van de 
Werkgroep EVC), met concrete objectieven en een concreet stappenplan en tijdspad.  
De aansturing zal nu gebeuren door de Projectgroep EVC binnen INTERFACE.  Ook in 
de beslissing van de Vlaamse regering van 22 maart 2002 werd beslist de projectgroep 
EVC een vergelijkbare samenstelling te geven als de Werkgroep EVC, met inbegrip dus 
van de sociale partners en het SERV-secretariaat.  De SERV als instelling is momenteel 
wel vertegenwoordigd, maar de sociale partners als zodanig zijn (nog) niet 
vertegenwoordigd in deze projectgroep.  Precies ook voor de afstemming tussen 
eventuele initiatieven van de sociale partners zelf en de initiatieven die worden 
opgevolgd door de Projectgroep EVC, is het wenselijk dat de sociale partners actief bij 
de projectgroep worden betrokken.     
 
De concrete projecten kunnen gepaard gaan met eigen engagementen van de sociale 
partners, eventueel te bekijken in het kader van een nieuw Vlaams 
Werkgelegenheidsakkoord, waarbij kan worden bekeken in hoeverre sectoren kunnen 
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aansluiten bij de algemene dynamiek die zou worden ontwikkeld in het kader van 
projecten rond optimale duurtijd van leertrajecten, portfoliomethodologie, modularisering 
en  leerbewijs.   
 
 

3.1 Optimale duurtijd van leertrajecten  
 

Gezien vooral tijdsgebrek de deelname aan vorming in de weg staat, moet – zonder 
afbreuk te doen aan de ‘eindtermen’ van het leertraject –  EVC radicaal worden ingezet 
voor een maximale verkorting van het opleidingstraject en dit in elke instelling voor 
volwasseneneducatie en hoger onderwijs alsook in onderdelen van het secundair 
onderwijs, zonder enige beperking naar soort van competenties of plaats en methode 
van verwerving ervan.  
In de vigerende onderwijsregelgeving is reeds ruim voorzien in de mogelijkheden om 
vrijstellingen te geven in functie van competenties die buiten het onderwijs werden 
verworven, maar er is geen enkel referentiekader waarbinnen de instelling moeten 
werken, de bestaande mogelijkheden worden onvoldoende toegepast door de 
instellingen en zijn ook onvoldoende bekend bij de cursisten. 
Dit vereist dat in elke instelling EVC-procedures bestaan, met sluitende garanties op 
maximale erkenning van competenties, beoefend door competente personen die onder 
geen enkele druk staan om opleidingen te ‘vullen’ en die een redelijke zekerheid 
bieden aan de betrokkenen dat hun verworven competenties op dezelfde wijze worden 
erkend. 
Terzake verwijst de SERV naar de projecten die zijn voorgesteld door de VLOR.  De 
SERV stelt ook voor dat dit soort van projecten zou worden doorgetrokken naar VIZO 
en VDAB.  
 
De Raad wijst er op dat EVC niet noodzakelijk hoeft te leiden tot leertijdverkorting.  
EVC moet gericht zijn op de meest optimale duur.  Op basis van de regelgeving heeft 
de cursist soms recht op een verkort traject, terwijl een EVC-procedure tot de conclusie 
kan leiden dat de cursist, voor een succesrijke voltooiing van het traject, best ook een 
aantal aanvullende modules volgt. 
 
Ook binnen hoger onderwijs is het aangewezen EVC-procedures op te zetten voor 
toelating tot opleidingen, verkorting van opleidingstrajecten en alternering.  De 
bestaande EVC-procedures bieden geen garantie aan het individu dat ze ook zullen 
worden toegepast, bovendien wordt in het nieuwe structuurdecreet EVC enkel voorzien 
voor bruggen tussen masteropleidingen.  
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3.2 EVC in inburgeringstrajecten  
 

In het kader van het inburgeringbeleid moet EVC standaard worden ingebouwd in elk 
inburgeringtraject, als basis voor doorverwijzing naar jobs of opleidingen.  De basis 
hiervoor is gelegd in het nieuwe voorontwerp van decreet betreffende het Vlaamse 
inburgeringbeleid, waarin expliciet wordt gesteld dat nieuwkomers moeten worden 
georiënteerd in hun ‘levensloopbaan’, waarbij ze “hun diploma’s, ervaringen en 
competenties kunnen vertalen naar onze samenleving”. 
EVC moet echter ook een recht worden voor oudkomers en voor economische 
migranten (cf. SERV-advies over het voorontwerp van inburgeringdecreet). 
 
Alle hindernissen moeten weggeruimd worden voor de erkenning van de 
gelijkwaardigheid van diploma’s, certificaten en alle andere door een bevoegde 
autoriteit verleende kwalificaties, die in het buitenland werden verworven evenwel 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitseisen die hier worden gesteld.    
Ruimer moet ook betracht worden de competenties die werden verworven buiten 
gecertificeerde opleidingen of die nog niet werden gecertificeerd, volwaardig aan bod 
te laten komen in EVC-trajecten voor allochtonen. 
Niet onbelangrijk is het Hocsman-arrest van 14.9.2000 van het Europese Hof van 
Justitie, waarin werd geoordeeld dat een Lidstaat moet rekening houden met alle 
diploma’s, certificaten en relevante ervaring van een gemeenschapsonderdaan uit een 
andere Lidstaat om te beoordelen of deze persoon kan toegelaten worden tot een 
beroep dat volgens het nationale recht slechts toegankelijk is voor diegene die over 
een diploma, een beroepskwalificatie of een praktijkervaring beschikken.   
Naar dit arrest wordt door de Europese Commissie overigens ook verwezen in het 
recente ontwerp van richtlijn betreffende de voorwaarden inzake toegang en verblijf 
van onderdanen van derde landen met het oog op arbeid in loondienst en 
economische activiteiten als zelfstandige en waarbij EVC wordt uitgebreid tot 
onderdanen van derde landen. 
 
 

3.3 Valoriseren van ICT-competenties 
 
ICT-vaardigheden winnen nog steeds aan belang op de arbeidsmarkt.  ICT is echter 
nog maar zeer recent geïntroduceerd in de onderwijscurricula.  De oudere 
generaties (met inbegrip van veel jongvolwassenen) hebben deze ICT-
basiscomptenties dus niet op school maar hetzij on-the-job, hetzij via bijscholingen 
of tijdens de vrije tijd moeten leren.  Dit sluit trouwens aan bij een van de 
doelstellingen van het Pact van Vilvoorde om tegen 2010 het aandeel personen met 
onvoldoende ICT-basisvaardigheden terug te dringen benden het kwart. 
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Een EVC-procedure zou transparantie kunnen brengen in hun ICT-geletterdheid en 
een manier zijn hun ICT-basisvaardigheden via een verkorte weg zichtbaar te 
maken en te erkennen, eventueel ook te certificeren.   
 
Dergelijk EVC-project zou moeten aansluiten bij de mogelijkheid die ook in ons land 
reeds bestaat om een Europees computer rijbewijs te behalen.  Deze Nederlandse 
versie van het European Computer Driving Licence is een basiscertificaat voor 
iedereen die heeft kunnen aantonen dat zij of hij kennis en vaardigheden bezit die 
nodig zijn om een computer op een efficiënte en professionele manier te gebruiken 
en dit in overeenstemming met een Europese standaard.  De ICT-competenties 
worden getest in een onafhankelijk testcentrum en waar en hoe men deze 
verworven heeft speelt geen rol.  Het Europees Computer Rijbewijs wordt uitgereikt 
na het met succes afleggen van examens over in totaal zeven modules.  Eén 
examen dat de theoretische kennis vaststelt en zes examens die de vaardigheid van 
de kandidaat met betrekking tot het gebruik van de computer vaststellen.  Maar men 
kan ook deelcertificaten behalen per module.    
Een EVC-project dat hierop zou voortbouwen, in een aangepaste vorm omdat het hier 
over ICT-basiscompetenties moet gaan, zou zinvol zijn omdat op die manier zoveel 
mogelijk individuen de kans krijgen hun ICT-basiscompetenties zichtbaar te maken en 
eventueel te laten certificeren.  Er zou kunnen gestart worden met de laaggeschoolde 
doelgroep die nu in het kader van het actieplan levenslang leren door de VDAB bereikt 
wordt.  
 
 

3.4 (H)erkennen en certificeren van taalcompetenties  
 
EVC voor het zichtbaar maken, erkennen en certificeren van taalcompetenties is 
ook een prioriteit.  Op Europees niveau is reeds een instrument ter beschikking in 
de vorm van het Europese taalportfolio dat een gestandaardiseerd overzicht geeft 
van hoe en waar iemand een taal heeft geleerd en welk niveau is bereikt en een 
planning bevat van d de mogelijkheden en kansen.  Het Europese taalportfolio is 
gebaseerd op een Europees referentiekader dat o.m. een beschrijving geeft van 
niveaus van taalbeheersing.   
Interessant zou zijn in het kader van een EVC-project te vertrekken van dergelijk 
portfolio en het bij te schaven.  Het is immers onmiskenbaar zo dat taalcompetenties 
in vele gevallen een vereiste is om een job te vinden en houden, en dat het 
potentieel bij werkenden en werkzoekenden wel aanwezig is, maar dikwijls niet 
zichtbaar of onvoldoende ontwikkeld.  Een taalportfolio kan de verworven 
taalcompetenties in kaart brengen en aangeven waar de tekorten zitten zodat een 
aangepaste opleiding en opleidingsweg kunnen worden gevonden.      
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Bijzondere aandacht moet daarbij gaan naar de taalvaardigheid in het Nederlands 
van allochtonen.  In het kader van de opvolging van de recente 
Rondetafelconferentie Nederlands Tweede taal moet worden bekeken op welke 
wijze een veralgemeend beleid kan worden gevoerd om in het kader van het 
inburgeringsbeleid (naar zowel nieuwkomers als oudkomers) de taalvaardigheid in 
te schatten, als basis voor NT2-trajecten, gebaseerd op het Europese 
referentiekader. 
 
 

3.5 Doorgedreven modularisering 
 
Het modulariseringsproject wordt doorgetrokken naar de diverse voorzieningen van 
volwasseneneducatie, zowel VDAB, VIZO, volwassenenonderwijs en andere 
overheidsvoorzieningen met het oog op uitwisselbaarheid van modules en afgeleverde 
deelcertificaten, dezelfde instap- en vrijstellingsvoorwaarden en wederzijdse erkenning 
van (deel)certificaten.  Cruciaal daarbij is in te bouwen dat informele leerervaringen ook 
uitwisselbaar worden en kunnen leiden tot vrijstellingen van modules.  Bij het opmaken 
van een systeem voor certificering moet eenvoud de regel zijn en dient tussen de 
verschillende opleidingsverstrekkers een format afgesproken te worden zodat voor 
ieder certificaat duidelijk blijkt waarvoor het staat.  Daarnaast moet ook een wildgroei 
van certificaten vermeden worden.   
Even belangrijk is dat de stapsgewijze invoering van de modularisering wordt mogelijk 
gemaakt door een aantal hangende kwesties, in het bijzonder met betrekking tot 
financiering en personeelsstatuut, een oplossing te geven. 
 
De basis voor het doortrekken van het modulair systeem, en dus voor onderlinge 
afstemming van modules, afstemming en wederzijdse erkenning van (deel)certificaten), 
is deels gelegd met een nieuw samenwerkingsakkoord tussen het departement 
onderwijs, VDAB en VIZO.  Enerzijds stelt zich echter de vraag in welke mate dit 
akkoord het volwassenenonderwijs engageert.  Dit samenwerkingsakkoord krijgt een 
eerste invulling voor de bouwsector.  De sociale partners vragen dat op korte termijn, in 
overleg en met medewerking van de betrokken sociale partners, stappen worden gezet 
om ook voor andere sectoren tot dergelijke dynamiek te komen. 

 
 
3.6 Herkennen van competenties in levensloopbaanbegeleiding 
 

Herkennen van competenties moet ook als mogelijkheid worden ingebouwd in elk 
centrum voor levensloopbaanbegeleiding.  Terzake zijn de besprekingen lopende in de 
Task Force over loopbaanbegeleiding van de  Koning Boudewijnstichting.    
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Een onmiddellijke aanzet kan worden gegeven in het kader van het beleid naar 
werknemers die zijn ontslagen of met ontslag zijn bedreigd.  EVC moet bijgevolg als 
mogelijkheid worden ingebouwd in de outplacement die door het Herplaatingsfonds 
wordt gefinancierd.   
 
 

3.7 Voorbeeldfunctie overheids- en gesubsidieerde sector  
 

Uit onderzoek naar het recruteringsgedrag blijkt dat het diploma aan belang verliest op 
een krappe arbeidsmarkt.   De HIVA-enquête in 2000 in opdracht van Federgon (het 
vroegere Upedi)2 naar het recruteringsgedrag van bedrijven geeft aan dat in 
vergelijking met 1998 de diploma-eisen sterk zijn afgenomen.  In Vlaanderen wordt nog 
slechts in 49,3 % van de gevallen een diploma van minstens secundair onderwijs 
gevraagd, terwijl dit in 1997 nog voor 59,6 % van de vacatures was.  Dit werd 
gecompenseerd door zwaardere eisen inzake werkervaring. 
Die evolutie gaat nagenoeg voorbij aan de overheid en social profitsector.  Ook hier 
moeten stappen vooruit worden gezet, in eerste instantie in functie van de ‘trek in de 
schoorsteen’-acties voor personeel onderaan de ladder.     
Idealiter worden ook in het recruteringsbeleid in de openbare sector en het onderwijs 
de diplomavereisten versoepeld.  Dit is evenwel slechts realistisch als er behoorlijke 
waarborgen zijn dat dit niet haaks komt te staan op de tendens tot depolitisering, 
objectivering en professionalisering.  In het kader van het voorontwerp van 
onderwijsdecreet XIV is trouwens een versoepeling ingeschreven m.b.t. de toegang tot 
het lerarenberoep op basis competenties verworven in het maatschappelijk en 
economisch leven. 

 
 
3.8 EVC in de zorgsector 
 

Op federaal vlak worden initiatieven genomen voor de gezondheidszorg (zie o.m. het 
onderzoeksproject in opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen: ‘Op 
zoek naar een nieuw elan voor zorgarbeid.  EVC-toepassingen in de 
gezondheidszorg’3).  EVC wordt daarin aanzien als een middel om de schaarste aan 
gekwalificeerd (en gediplomeerd) personeel op te vangen en de uitstroom uit de sector 
te beperken of te vertragen. 

                                                 
2  DELMOTTE, J., Hoe werven bedrijven in België in 2000?, HIVA, Leuven, 2001.  
3  Zie PARIJS, H. e.a., ‘Op zoek naar een nieuw elan voor zorgarbeid.  EVC-toepassingen in de 

gezondheidszorg, in Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2002, nr. 1, p. 5 –33. 
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Het is wenselijk dat ook op Vlaams vlak initiatieven starten voor de social-profitsector, 
in overleg met de sectorale sociale partners.  De voorkeur gaat daarbij uit naar 
concrete projecten in de kinderopvang, in het bijzonder met het oog op de instroom 
(bv. zoals voorzien in het actieplan van de social profitsector: instroom van 
vrijwilligers/herintreders/gesco’s in de buitenschoolse kinderopvang, door schrapping 
van de verplichting om een TSO-opleiding te volgen binnen een bepaalde termijn na 
aanwerving of op zijn minst een verkorting van de leerweg) de doorstroming van 
kortgeschoolden naar hogere functies en/of verkorte opleidingen naar hogere functies 
(van begeleidster buitenschoolse kinderopvang naar kinderverzorgster, met toegang 
tot kinderdagverblijf; van kinderverzorgster in kinderdagverblijf naar gediplomeerd of 
gegradueerd verpleegkundige, enz…).   
Een EVC-project zou zich kunnen situeren in het Kwaliteitsdecreet waardoor in een 
aantal zorgsectoren tegen 2007 een hoger kwalificatieniveau vereist is voor een 
gedeelte van de zorgverstrekkers.  De voorkeur gaat uit om te starten met de 
Initiatieven voor Buitenschoolse kinderopvang (aanknopingspunten hiervoor zijn te 
vinden in de beleidsbrief BKO van de Vlaamse regering).  Een tweede prioriteit zijn 
gediplomeerde verpleegkundigen.  Momenteel bestaat er een brugopleiding voor 
gediplomeerde verpleegkundigen om het diploma gegradueerde verpleegkundige te 
bekomen.  Afhankelijk van het aantal jaren anciënniteit (5 jaar, 10 jaar) worden hen 
automatisch een aantal vrijstellingen toegekend.  Interessanter zou zijn om bij de start 
van de opleiding te kijken naar de competenties van de gediplomeerde 
verpleegkundige (bv. op basis van de activiteiten waarmee de verpleegkundige vooral 
bezig is geweest in plaats van anciënniteit) en op basis daarvan vrijstellingen te 
verlenen.  De sociale partners stellen vast dat een dergelijk vrijstellingenbeleid 
vandaag nauwelijks mogelijk is voor de opleidingen naar gediplomeerd 
verpleegkundige in de vierde graad secundair onderwijs.  Nochtans  stellen we, 
ingevolge het faciliterend beleid naar zowel werkzoekenden (opleiding met behoud van 
uitkering) als werknemers (uitvoering de federaal akkoord voor de social-profitsector) 
een sterke instroom van volwassenen met ervaring in de zorgsector vast.  
 
Specifiek voor EVC-trajecten in de zorgsector kan trouwens nuttig gebruik worden 
gemaakt van ervaringen in Nederland4. 

 
 
 
 

                                                 
4  Voor meer informatie zie: www.cinop.nl/hbevc/data/index.htm 
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3.9 Kortgeschoolden geen risicogroep meer   
 
In elke arbeidsmarkt- en opleidingsmaatregel, van basiseducatie tot 
tewerkstellingsmaatregelen, moet beoogd worden de toegang te regelen op basis van 
EVC in plaats van behaald diploma of getuigschrift, uiteraard op basis van een 
toereikende EVC-capaciteit, en met voldoende waarborgen dat een correcte 
inschatting van de afstand tot de arbeidsmarkt gebeurt.    
 
Dit laatste houdt ook in dat alle EVC-technieken regelmatig gescreend worden op 
validiteit en betrouwbaarheid.  Terzake is een onderzoek lopende bij het HIVA in het 
kader van het VIONA-onderzoeksprogramma.  Een specifiek aandachtspunt in het 
kader van de formatieve functie (in b.v. de competentiecentra) is het ‘meten’ van non-
formele en generieke competenties.  Hiervoor is de ontwikkeling van een aangepast 
instrumentarium nodig, evenwel mede vertrekkend van de standaarden die door de 
SERV i.s.m. met de sectoren worden ontwikkeld.  

 
 
3.10 Naar een gemeenschappelijke portfoliomethodologie voor institutionele 

opleidingsaanbieders  
 

Tussen de belangrijkste institutionele opleidingsaanbieders moet een globaal akkoord 
komen over een gemeenschappelijke portfoliomethodologie.  Dit kan de transparantie 
voor het afnemend veld alleen maar verhogen.  Er zal in overleg met de SERV moeten 
bekeken worden of en in welke mate de sectorale sociale partners zich hierbij kunnen 
aansluiten.   De SERV is er ook voorstander van dat andere, niet-sectorale projecten 
die loopbaanadvisering en EVC-procedures aanbieden in het kader van ESF-
zwaartepunt 4 in dit project kunnen worden betrokken.  
 
De invoering van de gemeenschappelijke portfoliomethodologie moet gekoppeld 
worden aan inspanningen om jongeren en volwassenen de (loopbaan)competenties te 
laten verwerven om de eigen portfolio zorgvuldig te beheren.   
  
Daarbij moeten volgende voorwaarden in acht worden genomen: 

- maximaal aansluiten bij de Europese ontwikkelingen; 
- gebruiksvriendelijkheid moet voorop staan; 
- voor kortgeschoolden moet naar eenvoudige systemen worden gezocht, bv. 

opleidingspaspoort en –pasje; 
- in elk geval moet naar een systeem worden gezocht waarbij de werkende, 

werkzoekende of niet-actieve zelf kan selecteren welke stukken hij of zij opneemt 
in de portfolio en dit ook flexibel kan aanpassen. 
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3.11 Leerbewijs na elke opleiding  
 

De sociale partners pleiten voor de invoering van een recht voor elke lerende om na 
het beëindigen van een door de overheid georganiseerde of gesubsidieerde opleiding 
(incl. gesubsidieerde bedrijfsopleidingen, werkervaringsprojecten en 
werkplekopleidingen) een getuigschrift te krijgen van de gevolgde opleiding.  Dergelijk 
getuigschrift of leerbewijs moet duidelijk aangeven welke competenties precies werden 
aangeleerd en is het eigendom van de lerende zelf.  De laatste jaren zijn terzake 
trouwens behoorlijke stappen vooruit gezet in de volwasseneneducatie.  De 
modularisering in het volwassenenonderwijs leidt tot de aflevering van deelcertificaten.  
In de VDAB werd het recht op een getuigschrift ingevoerd bij individuele 
beroepsopleiding in de onderneming (IBO).  Binnen het Beheerscomité van de VDAB 
en de strategische werkgroep ESF zwaartepunten 1 en 2 werd ook afgesproken dat 
het recht op een getuigschrift zou worden ingebouwd in de modelcontracten voor de 
opleidingen van derden.  Ook werd een dergelijke voorwaarde ingelast in het kader van 
de nieuwe opleidingscheques voor bedrijven.  Eveneens diverse sectoren zijn die weg 
opgegaan voor de sectorale opleidingen. 

 
In overleg met de SERV en de sectorale sociale partners zal moeten worden bekeken 
of en in welke mate de sectorale sociale partners zich hierbij kunnen aansluiten. 

 


