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1.  In le iding 

De Vlaamse Minister van Werk, Onderwijs en Vorming heeft de SERV bij brief van 15 
december 2006 gevraagd advies te willen geven over het voorstel van de Europese 
Commissie om voor beroepsopleiding en –onderwijs een Europees creditsysteem te 
introduceren. De vraag van de Minister vloeit voort uit de vraag van de Europese Commissie 
om in de EU-lidstaten een consultatie te organiseren bij organisaties die betrokken zijn bij 
kwalificeren en certificeren. 
 
De bedoeling van ECVET is mobiliteit te bevorderen tussen de lidstaten en tussen 
leeromgevingen en –contexten onderling en zo levenslang leren te stimuleren. 
 
ECVET is een methode om kwalificaties te beschrijven in onderdelen (‘units’) waaraan 
creditpunten worden toegekend. Personen die van de ene leeromgeving of –context 
overstappen naar de andere kunnen daardoor leerresultaten transfereren en accumuleren. 
 
Gezien de nationale consultatie moet rond zijn tegen einde maart, heeft de SERV zijn advies 
uitgebracht begin maart 2007.    
 

2.  Samenvatt ing 

De Raad gaat akkoord met de principes van ECVET, nl. bevorderen van mobiliteit en van 
levenslang leren, maar stelt vast dat deze ambities met het huidige voorstel niet kunnen 
worden gerealiseerd. Daarvoor is de tekst te vaag.  
 
Een verankering van ECVET op de realiteit van de arbeidsmarkt en dus van de sociale 
partners is een nodige en noodzakelijke voorwaarde voor slagen van dit initiatief. De SERV 
stelt hiertoe het volgende voor: 

- gezien het in ECVET gaat om beroepsopleiding en training, moet een algemeen kader 
worden gecreëerd dat verankerd is op de arbeidsmarkt en dus herkenbaar en 
gelegitimeerd voor en door de stakeholders bij uitstek, nl. de sociale partners en 
sectoren en dat de goede praktijken combineert van bestaande systemen in Europa, 

- het ontwikkelen van een begrippenkader voor het beschrijven van competenties dat 
herkenbaar is voor de sociale partners, 

- het beschrijven van units van competenties ook in kwalitatieve termen en dus niet 
enkel in ‘notional learning time’ of studieduur en –belasting, 

- het kwalitatief inschatten van het gewicht van credits, mogelijk door het kwalitatief 
beschrijven van units van competenties, 
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- het effectief valoriseren van informeel en non-formeel leren door de hierboven 
beschreven kwalitatieve invulling, 

- het oprichten van een nieuwe, onafhankelijke instantie die instaat voor het 
beschrijven van de arbeidsmarktgerichte units en het toekennen van credits aan die 
units. Die instantie moet bestaan uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van 
enerzijds de sociale partners en de SERV en anderzijds van alle representatieve 
instanties die betrokken zijn bij onderwijs, opleiding en vorming van jongeren en 
volwassen. 

 
De SERV vindt dat coherentie in het beleid moet worden bewerkstelligd en dat een draagvlak 
wordt gecreëerd bij de sociale partners. Hiertoe moeten discussies over het 
competentiebeleid, levenslang leren en initiatieven zoals ECVET, worden gevoerd in het kader 
van de Competentieagenda 2010 binnen VESOC.  
 

3.  Advies 

De SERV onderschrijft de algemene principes van ECVET, nl.: 
- bevorderen van mobiliteit en van levenslang leren; 
- door het invoeren van een systeem dat toelaat leerresultaten van de ene 

leeromgeving of –context mee te nemen naar de andere; 
- leerresultaten die competentiegericht zijn geformuleerd en dus de 

competentiegerichte benadering in Europees verband ondersteunen wat toelaat alle 
talenten aan te boren;  

- zo ook mogelijkheden bieden om informeel en non-formeel leren te valoriseren en dat; 
- meer kansen creëert om een kwalificatie te halen doordat units en credits kunnen 

worden opgebouwd in een aangepast traject.      
 
De voor consultatie voorgelegde tekst is echter zo vaag dat het haast onmogelijk is een 
oordeel uit te spreken. Men krijgt met het voorstel evenmin zicht op de implementatie en kan 
dus niet alle consequenties van het voorgestelde systeem inschatten. De grote ambities zullen 
met dit vage voorstel evenmin kunnen worden gerealiseerd.  
 
Wat de SERV vreest, is dat de Europese Commissie in de feiten een systeem wil opleggen 
van bovenuit dat geen of weinig rekening houdt met de nationale en regionale realiteiten en 
behoeften. Dergelijk van bovenaf opgelegd ‘one size fits all’-systeem zal geen draagvlak 
vinden bij de sociale partners waardoor het gedoemd is te mislukken.  
 
De SERV stelt ook vast dat er geen coherentie is tussen allerlei initiatieven, met name niet 
tussen dit initiatief rond ECVET andere initiatieven op het Vlaamse beleidsniveau. De SERV 
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vindt dat die coherentie moet worden bewerkstelligd en de discussies over de basis voor een 
globale, structurele verankering van competenties en competentiedenken binnen de idee van 
levenslang leren (incl. initiatieven zoals ECVET) moeten worden gevoerd in het kader van de 
competentieagenda 2010. Enkel zo kan gedragenheid worden gecreëerd bij de sociale 
partners. De SERV is dus geen vragende partij voor het voeren van die discussie en het 
overleg in een andere instantie dan VESOC of binnen een ander kader. Een raadpleging zoals 
de Europese Commissie die nu organiseert, kan dergelijke inbedding in het Vlaams overleg 
niet vervangen en mag ook geen argument zijn om een initiatief als ECVET in te voeren via 
een andere weg.  
 
Een eerste punt van kritiek is het nu gebruikte begrippenkader in de ECVET-tekst. In het 
oorspronkelijke voorstel van de technische werkgroep (cf. mandaat n.a.v. Kopenhagen in 
2002), vertrok ECVET veel meer vanuit de realiteit van de sociale partners en het 
arbeidsmarktgebeuren dan nu het geval is. Men heeft blijkbaar om redenen van 
eenvormigheid met EQF het EQF-begrippenkader overgenomen. Het EQF-begrippenkader is 
echter vanuit het formele opleidingsgebeuren geïnspireerd en zet competenties naast kennis 
en vaardigheden (knowledge, skills and competence). In het oorspronkelijke voorstel van de 
technische werkgroep werd ‘competentie’ omschreven als de integratie van kennis, 
vaardigheden en attitudes. De technische werkgroep stelde – na grondige studie van in de EU 
gehanteerde begrippenkaders en omwille van de helderheid van het begrippenkader – een 
opdeling voor in theoretische competentie (kennis), functionele competentie (vaardigheden) en 
sociale competentie (attitudes, gedragingen en metacompetenties zoals bv. leren leren). Dit 
voorstel integreerde de eerder functionele benadering in het Verenigd Koninkrijk met 
occupational standards en de eerder holistische benadering in Frankrijk met ‘ROME’. In die 
opvatting is iemand competent wanneer die de drie analytisch te onderscheiden componenten 
in zijn gedrag integreert. Dit is een opvatting van ‘competentie’ die ook volledig strookt met die 
van de SERV en de sociale partners. 
 
Een volgende punt van kritiek is de ‘lippendienst’ die wordt bewezen aan het valoriseren van 
informeel en non-formeel leren. Dit is voor de SERV een bijzonder belangrijk minpunt, gezien 
het belang dat de sociale partners hechten aan EVC. Met het oorspronkelijke begrippenkader 
van de technische werkgroep kunnen ‘units’ worden beschreven in kwalitatieve termen. Hier is 
de SERV ook voorstander van. Een kwalitatieve beschrijving laat immers toe om informeel en 
non-formeel te vatten, omdat ze meer aansluit bij de realiteit van de arbeidsmarkt en bij die 
van de sociale partners.  
De tekst verduidelijkt ook niet hoe bv. mensen die langs non-formele weg competenties 
verwierven, de stap zullen zetten naar een formele herkenning, welke 
sensibiliseringscampagnes zullen ingezet worden om die groep te bereiken. De SERV is van 
oordeel dat EVC direct moet meegenomen worden in ECVET en wel op de voorgestelde 
kwalitatieve wijze, en dat daaraan een centraal gestuurd EVC-systeem moet worden 
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gekoppeld en een globaal kader voor de competentiegerichte benadering vanaf de 
kleuterschool tot en met de deelname aan de arbeidsmarkt. 
 
Nog een punt van kritiek is het voorstel om credits te beschrijven in ‘notional learning time’, 
zonder verder te specificeren hoe die studieinspanning of –belasting moet worden 
geoperationaliseerd. Volgens het voorstel zal dat verderop in de tijd moeten duidelijker worden 
door verder onderzoek en experimenteren. De SERV is van menig dat credits enkel op deze 
manier beschrijven indruist tegen een holistische, inhoudelijke competentiegerichte benadering. 
Het alternatieve idee, nl. units beschrijven in kwalitatieve termen, laat toe het gewicht van credits 
ook kwalitatief in te schatten. Een idee dat duidelijker de band legt tussen units en credits, waar dat 
in de tekst nu arbitrair gebeurt. Op een arbitraire manier credits toekennen, ondermijnt de mogelijke 
meerwaarde ervan. De SERV pleit dus voor een combinatie van studieinspanning of –belasting 
met een kwalitatieve benadering. 
 
Ook een punt van kritiek is dat het voorgestelde systeem – als men dan toch in termen van 
studieduur wil redeneren – niet voortbouwt op ECTS. De studieduur van de normstudent in 
ECTS is omschreven als 60 studiepunten per academiejaar, terwijl in ECVET de studie-
inspanning/studiebelasting omschreven wordt in termen van 120 credits per burgerlijk jaar. Door 
deze afwijkende benadering tussen ECVET en ECTS valt de beoogde transparantie weg. Zeker 
voor die opleidingen die in het huidige ECTS-stelsel zitten, maar die perfect ook onder ECVET 
kunnen vallen. Volgens de SERV zou het dus logischer zijn te streven naar ECVET- en ECTS-
systemen die niet geheel naast elkaar staan, maar die naar elkaar toegroeien in termen van een 
meer kwalitatieve uitwerking in termen van competenties, zoals de SERV die voorstaat, in plaats 
van een uitwerking in studietijd. 
 
Een laatste en daarom niet minder belangrijke vraag, is hoe men denkt in het kader van ECVET te 
komen tot een algemeen kader om competenties te beschrijven. De tekst is bijzonder vaag en 
spreekt eigenlijk enkel over het creëren van ‘mutual trust’. Voor de SERV is het duidelijk dat gezien 
het in ECVET gaat om beroepsopleiding en training, het algemeen kader moet verankerd zijn op de 
arbeidsmarkt en dus herkenbaar en gelegitimeerd voor en door de stakeholders bij uitstek, nl. de 
sociale partners en sectoren. 
 
Wat de zogenaamde bevoegde instanties betreft, die volgens de tekst een invulling kunnen 
krijgen op nationaal, regionaal, lokaal en/of sectoraal niveau, stelt de SERV dus voor dat voor 
het uitwerken van het arbeidsmarktgerichte kader de SERV de bevoegde instantie is. En dat 
de SERV dit doet, zoals nu reeds gebeurt in het kader van beroepenstructuren, 
beroepscompetentieprofielen en standaarden, in nauwe samenwerking met de sectorale 
partners. Dit sluit aan bij het oorspronkelijke idee van de technische werkgroep over de rol van 
de sectoren. 



Advies ECVET 

6 

 

Wat het inschatten van het gewicht van credits betreft, gerelateerd aan bepaalde units, stelt de 
SERV voor hiervoor een nieuwe, onafhankelijke instantie op te richten. Voor de inschatting 
van credits gerelateerd aan arbeidsmarktgerichte units, stelt de SERV een zuiver paritaire 
samenstelling voor bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van enerzijds de 
sociale partners en de SERV en anderzijds van alle representatieve instanties die betrokken 
zijn bij onderwijs, opleiding en vorming van jongeren en volwassen. Deze manier van werken 
zal het wederzijds vertrouwen faciliteren omdat o.m. duidelijke afspraken zijn gemaakt over 
bevoegdheden en procedures. Immers, de procedures zoals ze nu in de tekst beschreven 
staan, zijn niet uitgeklaard (bv. hoe moeten ‘bevoegde’ organisaties tot onderlinge afspraken 
komen als de tekst open laat hoe beroepscompetenties kunnen erkend worden? Welke criteria 
dienen als ‘knipperlichten’ om de toewijzing te bepalen?). Met deze instantie zouden ze een 
heldere invulling kunnen krijgen op Vlaams niveau.  
 
Tenslotte wil de SERV nog benadrukken dat het onrealistisch is om ECVET op korte termijn te 
willen realiseren. ECVET is daarvoor – zoals reeds gezegd – nog veel te weinig concreet 
uitgewerkt. Het voorziene tijdpad om dat via onderzoek en pilootprojecten en consultatie verder te 
doen, is te kort. Nog afgezien van de vraag of het aangewezen is met dergelijke vage tekst 
onderzoek en pilootprojecten op te zetten. Ook veronderstelt ECVET een kwalificatiestructuur die 
in de meeste lidstaten nog ontbreekt, ook in België.  


