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1 Situering 

De Vlor formuleerde op 23 september 2010 op eigen initiatief een advies over de erkenning 
van eerder verworven competenties. Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de betrokken deelraden heeft dit advies voorbereid. Peter Van der Hallen zat die 
werkgroep voor. 

De inhoud van dit advies werd afgetoetst bij de betrokken raden en commissies van de 
Vlaamse Onderwijsraad (Vlor): de Raad Secundair Onderwijs, de Raad Levenslang en 
Levensbreed Leren, de Raad Hoger Onderwijs, de commissie Deeltijds Kunstonderwijs en 
de commissie HBO5. 

Dit advies actualiseert het eerdere advies van de Vlor over de (h)erkenning van 
elders/eerder verworven competenties. (1) Omwille van de verschillende snelheden en de 
grote verschillen in methode die op het terrein blijven bestaan, slaagde de Vlor er niet in een 
breed overkoepelend advies te formuleren. Het advies bevat wel een reeks beleidsmotieven 
om aan EVC te werken en kritische succesfactoren die een vertrekbasis zijn voor het debat 
over toekomstige beleidsteksten over EVC. 

De stemming over dit advies was unaniem. 

2 Waarom een advies op eigen initiatief over eerder verworven competenties? 

De Vlor hecht veel belang aan levenslang leren. Levenslang leren gebeurt niet alleen in een 
formele onderwijscontext. De maatschappelijke erkenning van competenties die verworven 
werden buiten een formele onderwijscontext, zal individuen belonen voor hun inspanningen 
en leiden tot de ontwikkeling van nieuwe flexibele leerwegen om bijkomende kwalificaties te 
verwerven. Op die manier krijgt iedereen bijkomende kansen om tijdens zijn levensloopbaan 
zijn competenties te laten erkennen en te gebruiken voor zijn verdere ontwikkeling. 
Maatschappelijk leidt dit tot een verhoging van het kwalificatieniveau en tot een betere 
aansluiting van het kwalificatieniveau bij reële competenties.  

                                                 
1  Vlaamse Onderwijsraad, Advies over de (h)erkenning van elders/eerder verworven 

competenties, een standpunt van de onderwijspartners, Algemene Raad, 17 juni 2003, 
AR/RHE/ADV/015, 28 bladzijden 
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Enkele recente ontwikkelingen sluiten aan bij het maatschappelijk belang van de erkenning 
van eerder verworven competenties en stellen nieuwe beleidsontwikkelingen in het 
vooruitzicht.  

2.1 Competentieagenda 

De Vlaamse Regering en de sociale partners keurden op 14 mei 2007 de 
Competentieagenda 2010 goed. Hiermee willen ze een antwoord bieden op de sociaal-
economische uitdagingen voor Vlaanderen en zo bijdragen tot een duurzame en innovatieve 
groei. De Competentieagenda bevat tien prioriteiten die, over de grenzen van onderwijs en 
arbeidsmarkt heen, de competenties van zowel leerlingen, studenten, werkzoekenden als 
werknemers willen erkennen, ontwikkelen en inzetten. Een van die tien prioriteiten is de 
erkenning van eerder verworven competenties.  

De uitgangspunten en doelstellingen van de Competentieagenda werden ook onderschreven 
door het onderwijsveld. Op 21 november 2007 ondertekenden de Vlaamse Regering, de 
representatieve verenigingen van inrichtende machten, het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap en de interprofessionele sociale partners hierover een 
samenwerkingsprotocol. Zij erkennen daarin expliciet het belang van afspraken over EVC. 
Mensen moeten de mogelijkheid krijgen hun competenties te valoriseren, zowel in onderwijs 
en vorming als op de arbeidsmarkt, onafhankelijk van de wijze waarop zij die competenties 
verworven hebben.(2) 

De Vlor vindt het belangrijk deze competenties ook zichtbaar te maken en hiervoor 
transparante procedures te ontwikkelen die aan iedereen gelijke kansen bieden om eerder 
verworven competenties te laten erkennen. 

2.2 Evoluties in de gehanteerde concepten en in de ontwikkeling van 
opleidingsprogramma’s 

De discussie over eerder verworven competenties werd in het verleden voortdurend 
bemoeilijkt door een grote onduidelijkheid over de gehanteerde begrippen. Getuige hiervan 
de titel van het eerste Vlor-advies over EVC van 2003: ‘Advies over de (h)erkenning van 
elders/eerder verworven competenties’. Ook in internationale documenten werden begrippen 
niet eenduidig gedefinieerd en niet consequent gebruikt.(3) Inmiddels zijn die begrippen 
verder uitgeklaard.(4) 

In zijn eerste advies over de erkenning van elders/eerder verworven competenties (5) 
vermeldt de Vlor al dat nieuwe onderwijsconcepten zoals modulair onderwijs of een 
kwalificatiestructuur de erkenning van eerder verworven competenties gemakkelijker zullen 
maken. 

                                                 
2  Protocol van samenwerking in het kader van de competentieagenda tussen de Vlaamse 

Regering, de representatieve verenigingen van inrichtende machten en het GO! onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap en de interprofessionele sociale partners, Brussel, 27 november 
2007, art.1 

3  SERV, 5 voor 12 voor erkennen van competenties (EVC) in Vlaanderen, Aanbeveling, Brussel 
14 mei 2008, 7-8. 

4  zie 3 
5  Vlaamse Onderwijsraad, Advies over de (h)erkenning van elders/eerder verworven 

competenties, een standpunt van de onderwijspartners, Algemene Raad, 17 juni 2003, 28 
bladzijden 
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Intussen is het volwassenenonderwijs modulair georganiseerd en is het decreet op de 
Vlaamse kwalificatiestructuur goedgekeurd.(6) De Vlor beklemtoont dat omwille van de 
transparantie en de geloofwaardigheid, de erkenning van eerder verworven competenties 
moet geïntegreerd worden in de implementatie van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ook de 
Europese Commissie vraagt om de erkenning van eerder verworven competenties te 
integreren in het nationaal kwalificatiesysteem. (7) Een geïsoleerde aanpak van de erkenning 
van eerder verworven competenties is een bedreiging voor de geloofwaardigheid.  

2.3 Oprichting van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming 

Bij de uitvoering van het decreet over de kwalificatiestructuur werd in het Vlaams Ministerie 
van Onderwijs en Vorming het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming 
opgericht. Dit agentschap heeft als missie een kwaliteitszorgsysteem te realiseren voor de 
onderwijs-, beroepsopleidings- en vormingstrajecten en voor de EVC-trajecten die naar 
bewijzen van erkende kwalificaties leiden door: 

- einddoelen van onderwijs-, beroepsopleidings-, vormings- en EVC-trajecten die naar 
bewijzen van erkende kwalificaties leiden, op te stellen; 

- de kwaliteit van de instellingen te bewaken die dergelijke trajecten aanreiken; 

- eenduidige en heldere certificeringsprocessen te garanderen.(8) 

Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming heeft onder meer als taak: 

- kwaliteitsvoorwaarden voor EVC in onderwijsinstellingen en kwaliteitskaders en 
procedures voor EVC-processen in onderwijsinstellingen te ontwikkelen; 

- het toezicht te organiseren op de kwaliteit van de EVC-instellingen waar mensen hun 
competenties kunnen laten testen of erkennen; 

- een EVC-kennisnetwerk op te zetten en een uniek loket voor EVC te installeren.(9) 

Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming voert die taken ook uit voor 
andere beleidsdomeinen dan Onderwijs en organiseert zijn werkzaamheden onafhankelijk en 
met kennis van het betrokken beleidsdomein.(10) 

De taakstelling van het agentschap wordt erg belangrijk. De Vlor dringt aan op een spoedige 
uitklaring van die taken. Voor de Vlor blijft bij de uitvoering van die taken de dialoog tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt essentieel. 

2.4 Vlaams regeerakkoord 

Het Vlaams regeerakkoord stelt de uitvoering van het recht op EVC voor werknemers in het 
vooruitzicht. Daarvoor zal de lijst met ervaringsbewijzen uitgebreid worden zodat er voor 
meer beroepen erkenning van ervaring mogelijk wordt. Bovendien zal EVC versterkt worden 
bij bedrijven, organisaties en intermediairen en het verkrijgen van ervaringsbewijzen versneld 

                                                 
6  Decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, B.S. 16/07/2009 
7  Cedefop & European Commission, European Guidelines for validating non formal and informal 

learning, Education and Culture DG.,2009,9. 
8  Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern 

verzelfstandigd agentschap ‘Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming’, Art. 3. 
9  Idem, Art. 4, 9° tot 11°. 
10  Idem, Art. 5  
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worden.(11) Om een hogere participatie aan het levenslang leren te realiseren, moet EVC in 
elk leertraject gehonoreerd worden.(12) De Vlor leest in dit akkoord een engagement van de 
Vlaamse Regering om werk te maken van de uitbouw van EVC. 

2.5 Beleidsnota onderwijs 2009 - 2014 

In zijn beleidsnota 2009–2014 (13) bevestigt de minister dat de erkenning van competenties 
die mensen verwerven via niet-formeel en informeel leren belangrijk is om mensen te 
stimuleren om levenslang te leren. Dit kan leiden tot een vlottere toegang tot onderwijs en 
opleiding en kan leer- of opleidingstrajecten verkorten. Daarom wil hij EVC in elk leerproject 
buiten het leerplichtonderwijs honoreren. Op basis van het kwalificatiedenken wil hij samen 
met zijn collega voor Werk een geïntegreerd EVC-beleid vorm geven. De beleidsnota bevat 
al enkele krachtlijnen voor dit geïntegreerd EVC- beleid: 

- Voor de gelijke behandeling van de kandidaten moet de erkenning van competenties 
steunen op een geobjectiveerde beoordeling; 

- Afstemming tussen de procedures, instrumenten en methodieken in hogescholen, 
universiteiten, CVO, VDAB, Syntra en testcentra voor ervaringsbewijzen is 
noodzakelijk; 

- Het kwaliteitstoezicht op EVC moet equivalent zijn aan het kwaliteitstoezicht dat geldt 
voor opleidingen die naar erkende kwalificaties leiden; 

- Er komt een uniek loket waar mensen terecht kunnen met hun vragen over waar, hoe 
en onder welke voorwaarden ze hun competenties kunnen laten erkennen. 

In zijn advies over de beleidsnota (14) gaf de Vlor aan dat het belangrijk is om EVC te 
bekijken voor verschillende vormen van onderwijs.  

2.6 Evaluatie van EVC- en EVK-procedures in het hoger onderwijs 

De Vlaamse Regering evalueert elke vijf jaar de wijze waarop de associaties en instellingen 
in het hoger onderwijs omgaan met de kwaliteitszorg van hun EVC-procedures, hun 
procedures voor elders verworven kwalificaties (EVK) en hun vrijstellingprocedures. De 
eerste evaluatie heeft plaats gehad in 2009. Deze evaluatie is voor de Vlor een bijkomende 
aanleiding om opnieuw een advies op eigen initiatief te formuleren over EVC. (15) 

                                                 
11  Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden, voor een vernieuwende, duurzame en 

warme samenleving, Regeerakkoord 9 juli 2009, 11. 
12  Idem, 24. 
13  Smet, Pascal (2009). Samen grenzen verleggen voor elk talent. Beleidsnota Onderwijs 2009-

2014. Brussel: Vlaamse overheid,21. 
14  Vlor – Algemene Raad, Advies over de ontwerpbeleidsnota onderwijs 2009 – 2014 “Samen 

grenzen verleggen voor elk talent”, 12 november 2009, 21 en 22. 
15  Departement Onderwijs en Vorming – Afdeling Hoger Onderwijs, Evaluatie van de EVC- en 

EVK- en vrijstellingsprocedures aan de associaties, hogescholen en universiteiten in de 
Vlaamse Gemeenschap, Brussel, mei 2010 
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3 Definities, concepten en terminologie 

In de richtsnoeren voor de erkenning van niet-formeel en informeel leren(16) maakt de 
Europese Commissie een onderscheid tussen de herkenning (‘identification’) van niet-
formeel en informeel leren en de erkenning (‘validation’) van niet-formeel en informeel leren. 
Onder de erkenning van leerresultaten (17) verstaat de Commissie‘de bevestiging door een 
bevoegde instantie dat leerresultaten (…), door een individu verworven in een formele, niet-
formele of informele context zijn afgetoetst aan vooraf gedefinieerde criteria en voldoen aan 
de vereisten van een waarderingsstandaard. Erkenning leidt altijd tot certificering.’ Naast 
deze formele waardering hanteert de Commissie ook het concept ‘sociale waardering’. Hier 
documenteert een lerende zelf zijn leerresultaten en weegt deze af tegen standaarden om op 
die manier een betere job of de toegang tot een bepaald opleidingsprogramma te verwerven. 

Ook binnen de Vlaamse overheid is er intussen een consensus gegroeid over de 
belangrijkste definities. (18) Competenties zijn volgens de overheid een geïntegreerd geheel 
van kennis, vaardigheden en attitudes dat iemand beheerst en nodig heeft om een taak of 
opdracht te vervullen. Competenties verwerven, veronderstelt een leerproces, maar de wijze 
waarop iemand leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt belang. Mensen kunnen 
competenties zowel op het werk als thuis, in een schoolse context of tijdens 
vrijetijdsactiviteiten verwerven. De erkenning van eerder verworven competenties geeft 
iemand de mogelijkheid om zijn kennen, kunnen en attitudes te laten erkennen, onafhankelijk 
van de context waarin hij deze kennis, vaardigheden en attitudes verwierf. De competenties 
van de persoon worden beoordeeld aan de hand van een standaard. EVC-procedures 
bieden een alternatief parcours om een bewijs van erkenning te verkrijgen, buiten het 
traditionele onderwijs- en opleidingscircuit. 

Wie zijn competenties wil laten erkennen, doorloopt een procedure in maximum drie 
stappen: 

1 Herkennen: de competenties van het individu worden vastgesteld en zichtbaar 
gemaakt. Herkenning resulteert niet in certificering, maar kan er wel de basis voor 
zijn.  

2 Documenteren: het individu staaft zijn competenties aan de hand van 
bewijsmateriaal.  

3 Erkennen: een competent en erkend orgaan bevestigt dat de competenties van een 
individu die verworven zijn in een niet-formele of informele context, beoordeeld zijn op 
basis van vooraf vastgelegde criteria en in overeenstemming met een standaard. 
Erkenning leidt tot certificering.  

Wie een EVC-procedure doorloopt, kan een formele erkenning krijgen, met bewijs van zijn 
competenties, ongeacht de wijze waarop hij ze verwierf. De stappen 'beoordelen' en 
'erkennen' zijn cruciaal om tot een erkenning van eerder verworven competenties te komen 
en om deze erkenning te formaliseren.  

De Vlor sluit zich aan bij deze definities en benadrukt daarbij dat een EVC-procedure nooit 
tot doel kan hebben competenties te erkennen die al verworven geacht zijn in het kader van 
formeel leren of die eerder al getoetst of erkend zijn bijvoorbeeld door een ervaringsbewijs. 
Hier gaat het over eerder verworven kwalificaties (EVK). 
                                                 
16  Cedefop & European Commission, European Guidelines for validating non formal and informal 

learning, Education and Culture DG.,2009, 16-17. 
17  ‘validation of learning outcomes’ 
18  http://www.evcvlaanderen.be/over_evc/woordenboek.html 
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Nadien kan de erkenning van eerder verworven competenties in het gebruikelijke onderwijs- 
en opleidingscircuit leiden tot: 

- vrijstelling van bepaalde opleidingsonderdelen op basis van een EVC-bewijs; 
- rechtstreekse diplomering of certificering zonder de verplichting om te slagen voor 

aanvullende opleidingsonderdelen. 

Voor de Vlor is er dus duidelijk een conceptueel onderscheid tussen de formele erkenning 
van de competenties enerzijds en de beslissing tot wat die erkenning kan aanleiding geven 
anderzijds. 

4 Beleidsmotieven voor EVC 

Ter ondersteuning van EVC worden verschillende argumenten aangevoerd, maar er bestaat 
weinig wetenschappelijk onderzoek over het effect van EVC en het effect van bepaalde 
keuzes in het EVC-beleid. Eigenlijk gaat het hier over een reeks van beleidsmotieven ter 
ondersteuning van EVC. Hieronder somt de Vlor mogelijke beleidsmotieven op en geeft hij 
aan welke voor hem belangrijk zijn. De keuze van die beleidsmotieven moet richtinggevend 
zijn voor het te voeren beleid, omwille van de maatschappelijke meerwaarde die een goed 
EVC beleid biedt. De Vlor is vragende partij voor een betere wetenschappelijke 
onderbouwing van die beleidsmotieven. 

4.1 Voordelen voor individuen 

Het individu staat centraal in het erkenningproces.(19) De redenen waarom individuen 
erkenning zoeken voor eerder verworven competenties kunnen onderverdeeld worden in 
verschillende, vaak overlappende, categorieën.(20) 

4.1.1 Educatieve voordelen 

De erkenning van eerder verworven competenties biedt mensen een tweede kans en 
voorkomt herhaling. Zo faciliteert het levenslang leren en motiveert het mensen om terug te 
keren naar het systeem van formeel professioneel onderwijs en naar het hoger onderwijs. 
Een goed systeem van erkenning van eerder verworven competenties helpt mensen om hun 
competenties te herkennen en een gepersonaliseerd leertraject uit te tekenen. Het 
vermindert de kans dat zij opnieuw uitvallen en maakt de toegang tot kwalificaties flexibeler.  

Volgens de Vlor kunnen trajecten op maat voordelen hebben, ook al is dat niet 
wetenschappelijk bewezen. Trajecten op maat hebben echter ook nadelen. Zij geven minder 
aanleiding tot sociale interactie. Voor de Vlor is sociale interactie belangrijk in elk leerproces. 
Dat wil echter niet zeggen dat de Vlor individuele leertrajecten afwijst, maar wel dat er een 
evenwicht moet zijn tussen geïndividualiseerde leertrajecten en mogelijkheden tot 
groepsvorming die sociale interactie toelaat tijdens het leerproces. 

                                                 
19  Cedefop & European Commission, European Guidelines for validating non formal and informal 

learning, Education and Culture DG.,2009,50. 
20  OECD, Directorate for education, Education policy committee, Recognition of non-formal and 

informal learning: draft synthesis report, EDU/EDPC(2009) 4, 29 juli 2009, 28. 
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4.1.2 Sociale voordelen 

De formele erkenning van wat iemand al geleerd heeft, kan mensen motiveren die eerder 
weigerachtig staan tegenover het formeel onderwijssysteem. Dit is vooral voor 
laaggeschoolden psychologisch belangrijk. Het gevoel dat ze, ondanks negatieve ervaringen 
in hun vroegere schoolloopbaan, over competenties beschikken, geeft mensen vertrouwen in 
hun mogelijkheden, maakt hen bewust van de kennis en vaardigheden waarover ze 
beschikken (21) en stimuleert hen tot levenslang leren. 

De OESO gaat ervan uit dat de erkenning van eerder verworven competenties door de 
verhoging van het kwalificatieniveau van de bevolking en de verbetering van de toegang tot 
kwalificaties positieve gevolgen heeft voor de sociale cohesie. De mogelijkheid om in te 
stappen in het beroepsleven en later terug te keren naar het formeel onderwijssysteem is 
belangrijk voor kansengroepen en voorkomt sociale uitsluiting.(22) Het verbetert hun kans op 
beter werk en een betere gezondheid en draagt bij tot meer burgerzin. Deze aanname werd 
nog niet wetenschappelijk afgetoetst. 

4.1.3 Economische voordelen 

Een formele erkenning van eerder verworven competenties kan mensen helpen om sneller 
werk of een beter betaalde job te vinden, om beter betaald te worden in de job die zij al 
uitoefenen, om hun job te behouden indien de kwalificatievereisten veranderen en om hun 
loopbaan beter te plannen. Recent en beperkt onderzoek wijst uit dat ervaringsbewijzen wel 
bijdragen tot het behoud van een job, maar niet of de ervaringsbewijzen effectief leiden tot 
promotie of tot een beter betaalde job. De betrokkenen vermelden voornamelijk een 
persoonlijk en educatief voordeel. Kandidaten en werkgevers erkennen dezelfde 
meerwaarde. Beiden ervaren dat kandideren voor een ervaringsbewijs het zelfinzicht 
verhoogt en, in mindere mate, de motiverende kracht van het behalen van een 
ervaringsbewijs.(23) 

De introductie van een systeem van erkenning van eerder verworven competenties kan voor 
individuen ook kosten besparen, niet alleen directe kosten voor participatie aan onderwijs, 
maar ook indirecte kosten onder de vorm van tijdsbesparing.  

4.2 Voordelen voor organisaties 

4.2.1 Aanbieders van formeel en niet-formeel leren 

De aanbieders van opleidingstrajecten, vormingstrajecten en onderwijstrajecten kunnen als 
gevolg van de erkenning van eerder verworven competenties nieuwe groepen aantrekken.  

Erkenning van competenties kan ook de afstand tussen de aanbieders en de arbeidsmarkt 
reduceren en zorgen voor een grotere vertrouwdheid van het onderwijssysteem met de 
noden van de arbeidsmarkt.  

                                                 
21  idem,34. 
22  OECD, Directorate for education, Education policy committee, Recognition of non-formal and 

informal learning: draft synthesis report, EDU/EDPC(2009) 4, 29 juli 2009, 33. 
23  Albertijn, M. en Hoefnagels, K., Het ervaringsbewijs, Onderzoek naar beleving en effecten bij 

kandidaten en bij werkgevers, Tempera, juli 2009. 
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4.2.2  Bedrijven en instellingen 

Bedrijven en instellingen kunnen belang hebben bij een betere zichtbaarheid van kennis, 
vaardigheden en attitudes, omdat zij dan de inzet van hun personeel beter kunnen koppelen 
aan de taken die moeten uitgevoerd worden. Zij kunnen zo een concurrentieel voordeel 
behalen. Veel werkgevers zien de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes 
immers als een manier om problemen zoals een gebrek aan competitiviteit, aan te pakken. In 
veel bedrijven en instellingen is competentiebeleid een deel van het HRM-beleid. Zij 
sleutelen vaak aan de organisatie van de arbeid en de inzet van hun personeel door middel 
van kennismanagement en overdracht van vaardigheden. De erkenning van eerder 
verworven competenties kan werkgevers helpen om het werk te organiseren of te 
reorganiseren in overeenstemming met de kennis, vaardigheden en attitudes van hun 
werknemers. 

Daarnaast zijn er steeds meer sectoren waarvan een groot deel van het personeel aan 
bepaalde vereisten moet voldoen op het vlak van gecertificeerde kwalificaties. Het gaat hier 
niet alleen om eisen die gesteld worden door de overheden, maar ook door verzekeringen, 
kwaliteitsnormen, …Bedrijven en instellingen hebben dan belang bij een erkenning van alle 
eerder verworven competenties, niet alleen van hun werknemers, maar ook van potentiële 
werknemers. Die erkenning kan leiden tot een besparing op hun directe en indirecte 
opleidingskosten en een oplossing bieden voor tekorten op de arbeidsmarkt. 

Sommige vernieuwingen, nieuwe behoeften of nieuwe technologieën vragen nieuwe 
competenties die het bestaande opleidingsaanbod niet kan opvangen. Wanneer een 
dergelijke vernieuwing een structurele vorm aanneemt, zouden de betrokkenen EVC kunnen 
gebruiken om hun competenties te bewijzen tegenover andere organisaties. Zo had enkele 
decennia geleden bij de introductie van ICT, EVC een nuttig instrument kunnen zijn om die 
vernieuwing te consolideren.  

Volgens de Vlor wordt de mogelijke wisselwerking tussen EVC en de arbeidsmarkt nog te 
weinig benut. Deze wisselwerking kan alleen tot stand komen als bedrijven bereid zijn om 
hieraan mee te werken.  

4.2.3 Organisaties in de jeugd-, sport en cultuursector 

In de jeugd-, sport-, cultuur-, sociale en zorgsector wordt een groeiende behoefte ervaren om 
op een waarderende manier om te gaan met competenties die vrijwilligers, leden of 
deelnemers verwerven, maar niet altijd in functie van een opleiding of inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt. Vaak gaat het puur om de waardering van wat mensen gedaan of gepresteerd 
hebben, van hun zelfontplooiing of om zelfwaardering. 

Een erkenning van competenties die mensen verwerven via de deelname aan activiteiten of 
door de uitvoering van vrijwilligerswerk, kan niet alleen leiden tot een verbetering van de 
kwaliteit van de organisaties of van het vrijwilligerswerk, maar ook tot een grotere 
aantrekkingskracht voor die vormen van vrijwilligerswerk of vormingen. Mensen kunnen dan 
de competenties die ze verwerven in het vrijwilligerswerk of tijdens vormingen later eventueel 
gebruiken in meer formele opleidingssettings, op de arbeidsmarkt of in hun vrije tijd. 

4.2.4 Organisaties in de zorgsector 

Ook de zorgsector is, mede als gevolg van de vergrijzing, steeds op zoek naar nieuwe 
krachten. Competenties verworven tijdens thuisarbeid en zorgarbeid kunnen worden erkend 
in zorggerichte opleidingen of tewerkstelling. De mantelzorgers zijn hier een belangrijke 

9 



groep. Zij verzekeren de permanente zorg op maat die professionele diensten vaak niet 
kunnen bieden. In tegenstelling tot vele vrijwilligers werken mantelzorgers vaak geïsoleerd 
en wordt hun arbeid door de buitenwereld nauwelijks gezien, erkend en gewaardeerd. 
Erkenning van EVC is voor hen een vorm van maatschappelijke waardering. 

4.3 De overheid 

De overheid kan door middel van de erkenning van eerder verworven competenties de 
toegankelijkheid van levenslang leren verbeteren. De erkenning kan een aantal macro-
economische voordelen bieden. Ze kan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op 
mekaar afstemmen. 

Erkenning van eerder verworven competenties kan de terugkeer naar de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken van mensen die niet (meer) economisch actief zijn. Het kan de toegang tot 
de arbeidsmarkt van jongeren die de school verlaten hebben zonder kwalificatie verbeteren.  

Erkenning en herkenning van eerder verworven competenties biedt mensen ook nieuwe 
kansen op het vlak van maatschappelijke participatie. EVC kan het risico op sociale 
uitsluiting verminderen op voorwaarde dat de procedures voor EVC laagdrempelig zijn en de 
begeleiding van de kandidaten bij de procedures uitdrukkelijk gericht is op het voorkomen 
van bijkomende sociale uitsluiting. 

De Vlor vraagt aan de overheid om met haar EVC-beleid echt in te zetten op deze 
doelgroepen. 

5 EVC in het hoger onderwijs  

In het Vlaams hoger onderwijs is het systeem van EVC reeds operationeel. Vlaanderen is op 
dit punt één van de koplopers in Europa. Het hoger onderwijs is het enige onderwijsniveau 
met een sterke decretale verankering van EVC. Dit advies bevat een wat uitgebreidere 
beschrijving van dit systeem met een korte samenvatting van de decretale bepalingen. (24) 
De recente evaluatie van dit systeem (25) en een stand van zaken die de Vlor maakte in 2007 
(26) liggen aan de basis van de formulering van enkele knelpunten van en aanbevelingen 
voor het EVC-beleid in het hoger onderwijs. Deze evaluatie biedt ook een basis voor enkele 
meer algemene uitspraken over een mogelijk EVC-beleid voor Vlaanderen.  

5.1 Het bewijs van bekwaamheid 

In het hoger onderwijs worden een bewijs van bekwaamheid en het daaraan voorafgaande 
bekwaamheidsonderzoek aangevraagd bij en toegekend door een validerende instantie in de 
schoot van een associatie. Dit kan een associatiebestuur zijn of een verzelfstandigd orgaan 
onder het gezag of het toezicht van één of meer associatiebesturen. 

Een bewijs van bekwaamheid is het bewijs dat een student op grond van EVC de 
competenties heeft verworven eigen aan: 

                                                 
24  Vlor -  Raad Hoger onderwijs  Rapport EVC in het hoger onderwijs in Vlaanderen: stand van 

zaken, , 12 juni 2007,7 – 9. 
25  Departement Onderwijs en Vorming – Afdeling Hoger Onderwijs, Evaluatie van de EVC-, 

EVK- en vrijstellingsprocedures, mei 2010. 
26  Vlor -  Raad Hoger onderwijs  Rapport EVC in het hoger onderwijs in Vlaanderen: stand van 

zaken, , 12 juni 2007 
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- het niveau van bachelor in het hoger professioneel onderwijs of het academisch 
onderwijs; 

- het masterniveau; 
- een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van 

opleidingsonderdelen. 

Het bewijs van bekwaamheid is een document of een registratie en vermeldt: 

- de validerende instantie die het document uitreikt; 
- de associatie waartoe de validerende instantie behoort; 
- de gehanteerde standaarden; 
- de gebruikte methodologie; 
- de competenties die blijken uit het bekwaamheidsonderzoek. 

Een bewijs van bekwaamheid geldt binnen de instellingen die ressorteren onder de 
associatie in de schoot waarvan de validerende instantie is opgericht, evenals binnen elke 
instelling die met deze validerende instantie een overeenkomst heeft gesloten. 

Een bewijs van bekwaamheid blijft onbeperkt geldig. Een actualiseringprogramma kan 
slechts worden opgelegd wanneer meer dan 5 kalenderjaren verstreken zijn sinds het 
verkrijgen van het bewijs van bekwaamheid. 

Het flexibiliseringdecreet bevat een aantal bepalingen over de standaarden, de 
methodologie, de procedure, het reglement, de geldigheidsduur en de kwaliteitszorg. Per 
associatie wordt een reglement uitgewerkt waarin de methodologische en procedurele 
garanties op het gebied van het bekwaamheidsonderzoek zijn ingeschreven, evenals de 
beginselen van de interne beroepsprocedure.  

5.2 Bekwaamheidsonderzoek 

Het bekwaamheidsonderzoek hanteert, afhankelijk van de aanvraag, volgende standaarden: 

- de competenties eigen aan het niveau van bachelor in het hoger professioneel 
onderwijs of het academisch onderwijs of het masterniveau  

- de in de schoot van de betrokken associatie of instelling gehanteerde 
eindcompetenties voor de opleiding, het opleidingsonderdeel, of enig deel ervan, of 
de cluster van opleidingsonderdelen. 

Het bekwaamheidsonderzoek kan worden gevoerd volgens (een combinatie van) volgende 
methodieken: een gestructureerd gesprek, een directe observatie, een evaluatie gebaseerd 
op de verzamelde informatie en realisaties, een evaluatie gebaseerd op de interpretatie van 
feiten of verklaringen met referentie naar theoretische schema's, een persoonlijk dossier met 
allerlei soorten stukken die de competenties bewijzen (portfolio). 

Het flexibiliseringdecreet bevat een aantal procedurele waarborgen voor het 
bekwaamheidsonderzoek. Zo wordt bepaald dat: 

- de aanvrager begeleid wordt in het verzamelen van de bewijslast; 

- de beoordelaars bekwaam zijn om over de bewijslast te oordelen; 

- de begeleider(s) en de beoordelaar(s) niet dezelfde personen zijn; 

- de privacy en de persoonlijke integriteit van de aanvrager wordt beschermd; 

- de interne beroepsprocedure gericht is op bemiddeling. 
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Voor een onderzoek naar EVK dat verloopt op stukken, kan geen financiële bijdrage worden 
gevraagd. De bijdrage voor een bekwaamheidsonderzoek dat de competenties van de 
aanvrager voor het hoger onderwijs test, bedraagt ten hoogste: 

- 590 euro, wanneer het bekwaamheidsonderzoek betrekking heeft op het niveau van 
bachelor in het hoger professioneel onderwijs of het academisch onderwijs; 

- 770 euro, wanneer het bekwaamheidsonderzoek betrekking heeft op het niveau van 
master en de aanvrager nog niet beschikt over een bachelordiploma 

- 230 euro, wanneer het bekwaamheidsonderzoek betrekking heeft op het niveau van 
master en de aanvrager al beschikt over een bachelordiploma. 

Wanneer het bekwaamheidsonderzoek betrekking heeft op afzonderlijke 
opleidingsonderdelen of een cluster van opleidingsonderdelen, worden die bedragen 
gedifferentieerd evenredig met de omvang ervan, een vast bedrag van 55 euro voor 
administratieve kosten buiten beschouwing gelaten. 

5.3 Knelpunten voor de gebruiker en aanbevelingen 

De prijs van een EVC – procedure is nu hoog voor de kandidaat, maar dekt toch de kosten 
van de werking en de omkadering voor de instelling helemaal niet. (27) Dit kan een 
belangrijke belemmering zijn voor kandidaten met een beperkte financiële draagkracht. 
Bovendien berekent elke associatie de kostprijs van een EVC-procedure op een andere 
manier. Voor de kandidaat is deze situatie niet transparant.  

Volgens de Vlor moet de prijs van een procedure om een bewijs van bekwaamheid te 
bekomen in principe voor elke kandidaat gelijk zijn. De Vlor vraagt de overheid om te 
onderzoeken of die kostprijs niet kan gedifferentieerd worden in functie van het inkomen van 
de aanvrager eventueel onder de vorm van een beperkte beurs voor bepaalde kandidaten. 

De Vlor onderschrijft de aanbeveling uit het evaluatierapport om werk te maken van meer 
overleg over de ontwikkeling van een doelgroepenbeleid. (28) Bij dat overleg moeten alle 
stakeholders betrokken worden, ook de vertegenwoordigers van die doelgroepen. De 
communicatie naar potentiële kandidaten uit die doelgroepen moet zich, zoals in het rapport 
van de evaluatie staat, concentreren op een realistische voorstelling van de procedures. 
Volgens de Vlor is daarbij bovendien de begeleiding van kandidaten uit die doelgroepen van 
cruciaal belang. Zonder een goede, drempelverlagende begeleiding zou EVC het risico op 
sociale uitsluiting eerder kunnen vergroten dan verkleinen.  

In het evaluatierapport (29) wordt geconcludeerd dat de draagwijdte van een bewijs van 
bekwaamheid niet beperkt kan blijven tot de instellingen van de associatie die het bewijs 
heeft uitgereikt. De Vlor onderschrijft dit standpunt. Om dit te bekomen is er nood aan meer 
harmonisering tussen de associaties en aan een gemeenschappelijk referentiekader. 
Domeinspecifieke leerresultaten die de instellingen samen uitschrijven onder de coördinatie 
van VLIR en Vlhora kunnen gebruikt worden als gemeenschappelijk referentiekader. 

                                                 
27  idem, blz.36 
28  Departement Onderwijs en Vorming – Afdeling Hoger Onderwijs, Evaluatie van de EVC-, 

EVK- en vrijstellingsprocedures, mei 2010, blz. 79 
29  Departement Onderwijs en Vorming – Afdeling Hoger Onderwijs, Evaluatie van de EVC-, 

EVK- en vrijstellingsprocedures, mei 2010, blz. 79 
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5.4 Knelpunten voor de instellingen en aanbevelingen 

In zijn rapport over de stand van zaken stelt de Vlor vast dat de EVC–procedures zeer 
arbeidsintensief zijn. De Vlor vindt het bovendien belangrijk dat het assessment en de 
begeleiding adequaat gebeuren. Nu voorziet het financieringsdecreet hiervoor geen 
middelen. (30) 

De Vlor vraagt de overheid om, indien zij het echt meent met EVC, in de financiering stimuli 
in te bouwen voor EVC en de instellingen de nodige middelen ter beschikking te stellen om 
een goed EVC-beleid op te zetten.  

5.5 Succes meten 

In het evaluatierapport (31) wordt vastgesteld dat de toegankelijkheid van het systeem 
gegarandeerd lijkt, maar dat er toch relatief weinig aanvragen voor EVC zijn en dat er niet 
met zekerheid kan gezegd worden of het potentieel benut is of niet. EVC wordt bijvoorbeeld 
vooral gebruikt in bepaalde studiegebieden in het professioneel hoger onderwijs en veel 
minder in het academisch onderwijs. 

De Vlor sluit zich aan bij de aanbeveling uit het evaluatierapport (32) dat voor een meer 
diepgaande evaluatie van EVC en een onderzoek naar de invloed van EVC en EVK op de 
instroom, doorstroom en uitstroom van studenten, nood is aan meer kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens. De Raad sluit zich ook aan bij de aanbeveling uit het evaluatierapport 
(33) dat bij een ruimere evaluatie ook een bevraging van de studenten hoort.   

6 EVC in het volwassenenonderwijs 

Ook het volwassenenonderwijs heeft al een langere ervaring met EVC, ondanks het gebrek 
aan structurele basis en een stimulerende financiering. EVC in het volwassenenonderwijs is 
in de eerste plaats een vrijstellingenbeleid. De meerderheid van de volwassen cursisten 
heeft er te maken met EVC. 

In het volwassenenonderwijs is er op centrumniveau veel praktijkervaring met EVC, maar er 
is nog niet echt sprake van een EVC-beleid. 

Het volwassenenonderwijs heeft onder meer de opdracht de cursisten in staat te stellen om 
erkende studiebewijzen te behalen. Het kan dit doen door al verworven competenties te 
beoordelen en bij goed gevolg te certificeren.(34) De centra kunnen bovendien cursisten 
toelaten tot een opleiding of een sequentieel geordende module op basis van een 
toelatingsproef. De centrumbesturen kunnen ook vrijstelling van evaluatie verlenen. Zij 
bepalen de procedures in hun evaluatiereglement.  

De individuele centra zijn bevoegd voor de beoordeling van EVC in functie van toelating tot 
een opleiding of een sequentiële module. De bepalingen over evaluatie en 

                                                 
30  Vlor - Raad Hoger Onderwijs, Rapport EVC in het hoger onderwijs in Vlaanderen: stand van 

zaken, ,12 juni 2007, blz. 36 
31  Departement Onderwijs en Vorming – Afdeling Hoger Onderwijs, Evaluatie van de EVC-, 

EVK- en vrijstellingsprocedures, mei 2010, p.79 
32  idem, blz. 80 
33  idem, blz. 80 
34  Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, Art. 3 §1 en art. 3§2, 6°.  
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studiebekrachtiging bieden echter geen ruimte om op basis van EVC, zonder bijkomende 
opleidingsonderdelen, een certificaat, getuigschrift of diploma uit te reiken.(35) Enkel voor het 
studiegebied Algemene Vorming kunnen centra voor volwassenenonderwijs met die 
onderwijsbevoegdheid evaluaties afnemen van personen die geen lessen gevolgd hebben in 
het centrum. De Vlaamse Regering moet hiertoe nog de nadere modaliteiten bepalen.(36) Tot 
op heden gaf de regering nog geen uitvoering aan deze bepaling.  

De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor 
Volwassenenonderwijs moeten 20% van hun middelen(37) aanwenden om samen een aantal 
opdrachten uit te voeren op het vlak van kennis- en expertiseontwikkeling(38). Eén van die 
opdrachten is de ontwikkeling van EVC-instrumenten en -procedures coördineren en 
ondersteunen. 

De Vlor vraagt de overheid voor centra de mogelijkheid te voorzien om aan cursisten een 
bewijs uit te reiken waarmee zij die vrijstelling ook kunnen bewijzen ten aanzien van andere 
instellingen. Omdat dit nu nog niet het geval is, kunnen bijvoorbeeld de centra voor 
basiseducatie NT2-cursisten richtgraad 1.1 vrijstellen voor bepaalde modules, terwijl 
diezelfde cursisten bij de Huizen van het Nederlands toch opnieuw een toetsingsprocedure 
moeten doorlopen. 

De Vlor pleit voor harmonisering van EVC-procedures binnen één en hetzelfde 
onderwijsniveau. 

Ook in het volwassenenonderwijs is EVC zeer arbeidsintensief. De Vlor pleit voor een meer 
centrale aanpak door het samenwerkingsverband pedagogische begeleidingsdiensten en 
VOCVO. Om dubbel werk te vermijden, kan het samenwerkingsverband onder meer het 
materiaal dat de SERV al ontwikkelde en nog zal ontwikkelen in het kader van het 
ervaringsbewijs, ook ontsluiten voor het EVC-beleid in het volwassenenonderwijs. Niet alle 
SERV-standaarden zijn echter bruikbaar voor en overdraagbaar naar het 
volwassenenonderwijs. De meest voorkomende vragen naar vrijstellingen in het 
volwassenenonderwijs gaan over grotere of kleinere opleidingsonderdelen, maar zelden over 
de totaliteit van de beroepsopleiding.  

EVC-procedures in het volwassenenonderwijs worden vandaag niet afzonderlijk gefinancierd 
of gesubsidieerd. De Vlor vindt dat EVC-procedures kostendekkend moeten zijn voor het 
centrum. Voor EVC is er een specifieke financiering of subsidiëring nodig. De Vlor vraagt de 
overheid om ook bij de toekenning van extra middelen voor projecten, zoals de projecten 
gecombineerd onderwijs, rekening te houden met de impact van EVC. Zowel de overheid als 
het individu hebben baat bij de toekenning van EVC: het individu, omdat het dankzij EVC 
sneller hoger op de kwalificatieladder geraakt, de overheid omdat EVC leidt tot een korter en 
dus goedkoper studietraject. 

7 EVC in het hoger beroepsonderwijs  

Volgens de Vlor moet EVC een belangrijke plaats krijgen in HBO5. De reglementering van 
het hoger beroepsonderwijs bevat echter geen specifieke bepaling voor EVC. Voor het hoger 

                                                 
35  idem, Art. 41 en 42. 
36  idem, Art. 63 §3. 
37  idem, Art. 49. 
38  idem, Art. 49, 6°. 
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beroepsonderwijs in de CVO gelden hier dezelfde regels als voor de andere opleidingen in 
de CVO.  

De Vlor pleit voor een afstemming van de EVC-procedures binnen eenzelfde 
onderwijsniveau. Dit betekent dat een afstemming moet nagestreefd worden  van het EVC-
beleid voor HBO5 in de centra voor volwassenenonderwijs, in de hogescholen en in de HBO5 
– opleidingen Verpleegkunde in het secundair onderwijs. De begeleiding van de lerende bij 
die procedure kan echter verschillen naargelang de instelling die de opleiding aanbiedt. Deze 
optie vereist een validerende instantie of validerende instanties voor HBO5 die voldoende 
onafhankelijk zijn van de aanbieders van HBO5 opleidingen. Hier zijn verschillende opties 
mogelijk waartussen de Vlor op dit ogenblik nog geen keuze wenst te maken. 

8 EVC in het Secundair onderwijs 

Het is eigen aan het secundair onderwijs dat het jongeren een brede, geïntegreerde en 
volwaardige vorming aanbiedt. Voor jongeren is het bovendien belangrijk dat zij kunnen 
functioneren in een groep, zodat een doorgedreven individualisering van leertrajecten niet 
wenselijk is. Omwille van de leerplicht en het belang van de klasgroep, zijn individuele 
trajecten in het secundair onderwijs niet haalbaar en is een vrijstellingenbeleid op basis van 
EVC in het secundair onderwijs niet evident. 

Toch moet, binnen die beperkingen, het secundair onderwijs beter kunnen inspelen op 
eerder verworven competenties van jongeren dan nu het geval is. Zo kan werkplekleren 
ervaringen opleveren die uitmonden in competenties die ook relevant zijn in een andere 
opleiding dan waarin ze was ingebed. Jongeren kunnen bijvoorbeeld ook in het 
vrijwilligerswerk, in de sportclub of in de jeugdbeweging competenties verwerven die relevant 
zijn voor een bepaalde opleiding.(39) Die competenties kunnen belangrijke elementen 
bevatten voor een juiste studiekeuze en meespelen in beslissingen van de 
toelatingsklassenraad. De pedagogische aanpak kan eveneens rekening houden met die 
competenties. 

Het decreet leren en werken voorziet wel de mogelijkheid om voor de toelating van een 
leerling tot een bepaalde module van een opleiding in het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs af te wijken van de instapvereisten op basis van een gemotiveerde beslissing van 
de klassenraad. Die beslissing houdt in dat de klassenraad oordeelt dat de algemene en de 
beroepsgerichte vorming van één of meer niet gevolgde voorafgaande modules binnen de 
opleiding al eerder zijn behaald. Het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs 
levert dan een attest van vrijstelling af. Bij verandering van centrum blijft dat attest van 
vrijstelling gelden.40 

                                                 
39  Art. III 7 van het decreet betreffende het onderwijs XX voert in het decreet betreffende het 

Onderwijs II wel een bepaling in die onder bepaalde voorwaarden EVK mogelijk maakt in het 
secundair onderwijs. 

40  Decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse 
Gemeenschap, art. 41 
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9 EVC in het Secundair-na-Secundair onderwijs (Se-n-Se) 

Het Se-n-Se moet maximaal kunnen inspelen op eerder verworven competenties. Nu kan de 
toelatingsklassenraad een leerling al individueel vrijstellen van bepaalde onderdelen van de 
vorming van een optie op basis van eerder verworven competenties.(41) 

De procedures voor de erkenning van eerder verworven competenties moeten wel 
transparant zijn. De onderwijskwalificaties zijn hier het referentiekader. Voor de 
kwaliteitsbewaking ligt de verantwoordelijkheid bij de interne kwaliteitsbewaking van de 
school. 

10 EVC in deeltijds kunstonderwijs (DKO) 

Het deeltijds kunstonderwijs worden zelden genoemd in publicaties en discussies over EVC. 
Nochtans kan in deze sector EVC een reeks voordelen opleveren voor alle betrokkenen, juist 
omwille van de eigenheid van het DKO. Instellingen voor deeltijds kunstonderwijs worden 
zeer vaak geconfronteerd met kandidaat-leerlingen die eerder, bijvoorbeeld in de 
amateurkunsten, een reeks vaardigheden verworven hebben die hen zouden kunnen 
toelaten in te stromen op een bepaald niveau of tijdens een traject. Anderen beschikken dan 
weer over bepaalde vaardigheden waardoor het voor hen niet meer zinvol is om bepaalde 
opleidingsonderdelen te volgen. De competenties die in het DKO worden verworven, zouden 
ook elders, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, meer moeten kunnen gevalideerd worden 
dan vandaag het geval is. Hier gaat het zowel over EVK als over EVC. 

Het belang van EVC beperkt zich voor het DKO niet tot leerlingen en cursisten. De 
reglementering van het DKO biedt nu al de mogelijkheid om eerder verworven competenties 
te erkennen zowel in het kader van een opleiding als bij de rekrutering van personeel.  

10.1 EVC bij lerenden in het DKO 

De directeur kan leerlingen en cursisten vrijstelling verlenen voor bepaalde vakken als die 
eerder al gelijkwaardige kennis hebben opgedaan. Tijdens een toelatingsperiode worden de 
eerder verworven competenties van de leerling/cursist geëvalueerd. De directeur neemt in 
overleg met de vakgroep de uiteindelijke beslissing.(42 ) De Vlor vindt die toelatingsperiode in 
het DKO een goed instrument voor de validering van competenties. EVC valideren op basis 
van de participatie aan een leertraject biedt mogelijkheden tot bijsturing in functie van het 
groeipotentieel van de betrokkene in de vorm van een individueel aangepast traject.  

De criteria voor de validering van eerder verworven competenties zijn op dit ogenblik 
schoolgebonden. Elke school gebruikt zijn leerplan als referentiekader. Eén van de 
uitdagingen voor het nieuwe decreet over het kunstonderwijs dat vandaag op stapel staat, is 
een decretale basis bieden voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader 
dat ook kan gebruikt worden voor de validering van eerder verworven competenties. 

                                                 
41  Art. III 7 van het decreet betreffende het Onderwijs XX voert deze mogelijkheid in in het 

decreet betreffende het Onderwijs II voor Se-n-Se, Art. III 7, 2°. 
42  Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds 

kunstonderwijs, studierichting ‘Beeldende kunst’, Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 
1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting “Muziek”, 
“Woordkunst” en “Dans”. 
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10.2 EVC bij het personeel in het DKO 

In het DKO is de erkenning van eerder verworven competenties belangrijk voor de werving 
van een specifieke categorie van personeel. Voor de leraar kunstvakken bestaat er nu al een 
procedure voor de erkenning van de artistieke ervaring.(43) Een artistieke commissie die 
bestaat uit twee directeurs van andere instellingen en twee docenten van verschillende 
hogescholen die het betrokken studiegebied aanbieden, valideert die artistieke ervaring. Een 
erkenning hiervan staat gelijk aan een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.  

De Vlor is voorstander van het behoud van die artistieke commissie voor de erkenning van 
artistieke competenties. De pedagogische competenties moeten de kandidaten afzonderlijk 
behalen in een specifieke lerarenopleiding.  

De DKO-instelling die een artistieke commissie organiseert, moet hiervoor kunnen vergoed 
worden door de overheid. 

11 EVC in de jeugd-, sport-, en cultuursector 

EVC heeft op verschillende plaatsen ingang gevonden in de jeugd-, sport- en cultuursector. 
Het spectrum van initiatieven, instrumenten en procedures is daarbij heel breed. EVC kan 
hier zowel verwijzen naar formele procedures als naar informele processen.(44) In deze 
processen en procedures is beoordeling niet overal vereist, maar is dit een vrijwillige keuze 
van de organisatie en de deelnemer/vrijwilliger. ‘Beoordeling’ wordt in deze sectoren ook 
ruim opgevat. Het kan gaan van zelfreflectie, tot peer feedback, praktijkproeven, schriftelijke 
examens, ...  

Het doelpubliek van deze EVC-initiatieven bestaat enerzijds uit de mensen die bepaalde 
functies of taken opnemen, anderzijds uit de deelnemers aan het vormingsaanbod van deze 
organisaties.  

De eerder formele EVC-procedures zijn in deze sector meer de uitzondering dan de regel. 
Een voorbeeld hiervan zijn de procedures van de Vlaamse Trainersschool. Daar worden 
diploma’s uitgereikt na een toets. Deze praktijken zijn niet geregeld bij decreet.  

Een voorbeeld van een ander wijd verspreid EVC-instrument is het project Oscar. Hiermee 
willen SoCiuS en Steunpunt Jeugd deelnemers en vrijwilligers aan het sociaal-cultureel 
jeugd- en volwassenenwerk een zicht geven op de competenties die zij verwerven tijdens 
vormingen en in vrijwilligersfuncties en -taken. Zij willen hen deze competenties leren 
benoemen. Oscar komt tegemoet aan de diversiteit van de competenties die verworven 
worden in deze sectoren, de diversiteit in de wijze waarop deze verworven worden. De 
organisaties bepalen zelf het statuut van de competentiedocumenten die zij uitreiken. Het is 

                                                 
43  Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 

salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- 
en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen 
voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting “Beeldende kunst”, art. 5 en Besluit van de 
Vlaamse Regering van 31 juli1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, 
het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen 
voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen ‘Muziek’, ‘Woordkunst’ en ‘Dans’, art. 5. 

44  Volgens de definities die de Vlor gebruikt in dit advies (zie 3) gaat het dan niet om erkennen, 
maarom herkennen van eerder verworven competenties  
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de informatie die op het competentiedocument staat die er voor zorgt dat diegene die het 
competentiedocument onder ogen krijgt, het op een correcte manier kan interpreteren. 

Via oscaronline.be maken organisaties competentiedocumenten. Deze geven aan welke 
competenties aan bod komen tijdens een bepaalde vorming of bij de uitvoering van een 
bepaalde functie of taak. Ze geven ook aan of deze competenties al dan niet afgetoetst 
werden. Het is de organisatie die de vorming organiseerde of waarin de functie of taak werd 
opgenomen, die het competentiedocument aanmaakt en uitreikt aan de 
deelnemer/vrijwilliger. De uitgereikte documenten komen automatisch in een digitaal portfolio 
van de deelnemer/vrijwilliger. De organisatie kan er voor kiezen om de deelnemer/vrijwilliger  
ook een papieren versie van de competentiedocumenten te geven. 

12 EVC in de zorgsector en in de sociale sector 

Het Hoger Instituut voor gezinswetenschappen ontwikkelde samen met zes andere 
Europese opleidingsinstanties een meetinstrument voor gezinscompetenties, FAMcompas. 
FAMcompass is een instrument om ervaring in zorgende en opvoedende taken thuis om te 
zetten in verworven competenties inzetbaar in de jeugdsector, de sociale sector of de 
zorgsector. Competenties verworven tijdens mantelzorg worden bijvoorbeeld al erkend voor 
begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang. Het bestaat uit een uitgebreide vragenlijst 
waarmee competenties opgedaan tijdens zorg voor het gezin zelf kunnen ingevuld worden 
en aangevuld worden met bewijzen.  

13 EVC bij VDAB 

VDAB screent de voorkennis van de kandidaten al bij het eerste contact. Hierdoor kan een 
opleiding efficiënter (korter) zijn of kan nagegaan worden of de kandidaat voldoet aan de 
technische eisen die gesteld worden in de vacature of het (voorkeur)beroep waarin de 
betrokken klant wil werken, 

Om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, vertrekt de VDAB nu systematisch en 
toekomstgericht vanuit een competentiegerichte aanpak, afgetoetst bij het werkveld. 
Iedereen die competenties verwerft via werk/opleiding en deze aantoonbaar kan maken 
heeft recht om deze, na validatie, mee te nemen bij het zoeken naar werk. Deze aanpak 
spoort met de afspraken gemaakt in het overleg met onderwijs in het kader van de Vlaamse 
Leer- en ErvaringsDatabank (VLED). In de toepassing erkent VDAB verschillende 
bewijsstukken: 

- het getuigschrift: vermeldt de opleiding die de cursist gevolgd heeft en de verworven 
competenties; 

- het certificaat: wordt afgeleverd nadat de kandidaat met succes een test heeft 
afgelegd voor een opleidingsinhoud die erkend is door een sector, een constructeur 
of een specifieke organisatie die niet de opleider is. Er zijn sectorale certificaten en 
bedrijfscertificaten. Voor bepaalde beroepen waarvoor nog geen ervaringsbewijs 
(standaarden, procedure, test) bestaat, wordt een certificaat van competenties 
afgeleverd na een testprocedure, die de dienst zelf heeft opgesteld. Deze service is 
ontstaan om voor bepaalde beroepen via valideren van de ervaring de transities op 
de arbeidsmarkt te bevorderen. Telkens er voor een bepaald beroep een 
ervaringsbewijs komt, vervalt dit model; 
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- het wettelijk certificaat: wordt behaald na een test en is officieel erkend op basis van 
een wettekst op gemeenschaps-, federaal of Europees niveau.  

Voor werkzoekenden is een EVC-procedure steeds gratis. Voor werknemers is de kostprijs 
afhankelijk van verschillende factoren. 

Bij VDAB wordt het resultaat van het assessment via het competentierapport toegevoegd 
aan het dossier dat de kandidaat bij VDAB heeft.(45)  

In de nabije toekomst zal VDAB werken met een persoonsgebonden e-portfolio. ‘Mijn 
Loopbaan’  is afgestemd op competenties, en wil: 

- burgers ondersteunen bij het solliciteren en bedrijven en organisaties ondersteunen 
bij het rekruteren en selecteren van kandidaat-werknemers door correcte afstemming 
van competenties en functievereisten; 

- een instrument voor EVC zijn door de mogelijkheid te bieden om gevalideerde 
informatie op te nemen; 

- een instrument ter ondersteuning van levenslang leren zijn door de mogelijkheid te 
bieden om een groeipad uit te tekenen; 

- een instrument voor zelfsturing zijn door de mogelijkheid te bieden om te reflecteren 
op de eigen loopbaan; 

- een instrument voor ondersteuning van begeleiding zijn. 

14 EVC in het SYNTRA-netwerk 

14.1 SYNTRA Electronische Testen (SET) 

SET is een elektronisch meetsysteem dat opgedane kennis meet. In het systeem zitten 
instaptoetsen, skiptoetsen of moduleproeven. Instaptoetsen meten voorkennis voor een 
bepaald traject. Skiptoetsen worden ingezet om vast te stellen of bepaalde modules of 
vakken onnodig zijn nog te volgen en moduleproeven examineren de kennis verworven na 
het volgen van een opleiding.  

Het project SET maakt de transitie van een client-gebaseerd testsysteem naar een centraal, 
door SYNTRA Vlaanderen opgezet en gezamenlijk met de SYNTRA beheerd testsysteem.  

Het SYNTRA-netwerk gebruikt elektronische testen voor verschillende doeleinden. De meest 
gebruikte toepassing is het examineren van cursisten op het einde van een module en het 
voorafgaandelijk testen om een kandidaat-cursist toe te laten een deel van een 
opleidingsprogramma over te slaan. Een andere toepassing is het afnemen van taaltesten 
voor de instap in een taalcursus. In totaal werden er het afgelopen jaar 2000 tests 
afgenomen in 10 sectoren.  

Sectoren die gebruik maken van SET  

- Bouw 
- Dieren 
- Elektriciteit 
- Gezondheid en sport 
- Horeca 
- Informatica 
                                                 
45  Naast het certificaat of het getuigschrift wordt altijd de omschrijving weergeven die de 

verstrekker zelf hanteert bv. ADR-getuigschrift is een wettelijk certificaat 
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- Personenverzorging 
- Toerisme en recreatie 
- Vastgoed 
- Voertuigen en metaal 
- Administratie en onthaal 

In de toekomst zullen meer sectoren gebruik maken van dit systeem. 

Ook in de modulaire cursussen beroepskennis in de ondernemersopleiding in andere 
sectoren wordt regelmatig EVC toegepast. Er zijn niet-elektronische instapproeven voorzien 
om in een modulair traject te stappen, waardoor men, indien men slaagt, meteen van een 
aantal basismodules wordt vrijgesteld.  

Als er voor een bepaald traject geen instapproeven zijn, worden de moduleproeven die 
normaal gezien aan het einde van een module georganiseerd worden, volgens het nieuw 
examenreglement vanaf september 2010 ook als instapproeven gebruikt. 

14.2 Vastgoedsector 

Kandidaat-cursisten die niet beschikken over een diploma van het hoger secundair onderwijs 
(of gelijkwaardig) kunnen een EVC/EVK-procedure doorlopen bij SYNTRA Vlaanderen. Een 
centrale toelatingscommissie zal dan oordelen of de kandidaat-cursist over de nodige 
capaciteiten en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding (vastgoedmakelaar, 
vastgoedpromotor of vastgoedexpert) aan te vatten.  

De beoordeling gebeurt op basis van een gestandaardiseerd CV (motivatiedossier) dat door 
de kandidaat wordt opgemaakt.  

Het aanvraagdossier is onderverdeeld in vijf delen.  Het eerste deel omvat de 
identificatiegegevens van de kandidaat-cursist. In het tweede deel geeft de kandidaat-cursist 
een motivatie bij de indiening van het dossier en de motivatie waarom hij/zij de opleiding wil 
volgen en beroepsactief wil worden in de sector. In deel drie wordt er door de kandidaat een 
volledig overzicht gegeven van alle relevante en niet-relevante (voor de vastgoedsector) 
opleidingen en vormingen.  In deel vier geeft de aanvrager een overzicht van alle relevante 
en niet-relevante (voor de vastgoedsector) werkervaringen. Het aanvraagdossier wordt 
afgesloten met een vijfde deel waarin de kandidaat de mogelijkheid krijgt om nog bepaalde 
zaken toe te voegen of te motiveren. 

De centrale toelatingscommissie oordeelt of de kandidaat-cursist over de nodige capaciteiten 
en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Indien de commissie 
positief beslist, wordt de kandidaat toegelaten tot een ondernemersopleiding naar keuze. 
Indien de commissie negatief beslist, kan de cursist worden doorverwezen naar een andere 
(voorbereidende) opleiding.  

14.3 Toerisme 

Ook in de sector Toerisme werd in samenwerking met Toerisme Vlaanderen een EVC-
procedure uitgewerkt. De SYNTRA en de CVO die de opleiding reisleider en gids aanbieden, 
werken samen om deze procedure in de praktijk uit te voeren. 

14.4 Sport 

In het wielermilieu zijn vele verzorgers werkzaam zonder opleiding. Zij hebben hun stiel al 
doende geleerd en draaien al jarenlang mee. De Wielerbond wil deze verzorgers motiveren 
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om via een EVC–traject vooralsnog een getuigschrift Wielerverzorger te behalen. Het is de 
bedoeling dat SYNTRA Vlaanderen in het najaar van 2010 samen met de betrokken 
organisaties én op basis van good-practices een aangepast EVC–traject Wielerverzorger 
uitwerkt.  

Ook in de Fitness-sector bestaat in samenwerking met BLOSO/VTS  een EVC-traject. Dit 
werd uitgewerkt in samenwerking met de beroepsvereniging via ESF-subsidies (en 
weerhouden als ESF-ambassador). 

15 Eerder verworven competenties in het personeelsbeleid van de Vlaamse 
overheid 

Het Vlaams Parlement vroeg de Vlaamse Regering om na te gaan hoe zij de 
rechtspositieregeling van het Vlaams overheidspersoneel en van de lokale besturen beter 
kan afstemmen op de noodzaak van een flexibel personeelsbeleid waarin EVC naar waarde 
wordt geschat.(46) In dat kader heeft de Vlaamse overheid voor een aantal beroepen de 
mogelijkheid gevraagd om ervaringsbewijzen te mogen uitreiken.  

De Vlaamse overheid heeft op dit ogenblik in haar eigen diensten een project lopen in 
verband met de erkenning van eerder verworven competenties voor een beperkt aantal 
functies. Zo wil zij het belang van EVC onderstrepen. 

16 Het ervaringsbewijs  

De titel van beroepsbekwaamheid, nu bekend als het ervaringsbewijs, heeft tot doel 
competenties voor een bepaald beroep die verworven zijn via niet-formeel of informeel leren, 
te valideren en te certificeren. (47) De erkenning gebeurt door een bevoegde instantie die 
door de Vlaamse Regering erkend is (48) en het certificaat wordt uitgereikt door het 
departement Werk en Sociale economie.  

De geregistreerde competenties worden afgewogen aan een erkende standaard die 
gebaseerd is op een beroepscompetentieprofiel. Een standaard is een afgerond geheel van 
competenties die een beroepsbeoefenaar in een bepaalde arbeidscontext hanteert om de te 
verwachten resultaten op de werkvloer te realiseren.(49) 

                                                 
46  Vlaams Parlement, Resolutie betreffende het belang van de voortrekkersrol die de Vlaamse 

overheid dient te spelen bij de implementatie van Eerder Verworven Competenties (EVC), 
VR2009 1302 MED.0079, Brussel, 28 januari 2009. 

47  Decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid 
48  Ook de centra voor volwassenenonderwijs kunnen bevoegd zijn om volgens de procedures 

van het decreet over het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid te toetsen of 
iemand de bekwaamheid heeft verworven om een bepaald beroep uit te oefenen. Zie decreet 
van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, Art.63§1, 6°. 

49  Decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid 
Art.2, 5° zoals gewijzigd door het decreet betreffende de kwalificatiestructuur. 
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17 Kritische succesfactoren voor een EVC-beleid in Vlaanderen 

17.1 Toegankelijkheid 

Het EVC-beleid moet volgens de Vlor voortdurend afgetoetst worden op zijn 
toegankelijkheid. De communicatie naar en begeleiding van potentiële aanvragers moet én 
drempelverlagend werken én tegelijkertijd zorgen voor een realistische voorstelling van de 
procedures die geen valse verwachtingen schept. Er blijft altijd een spanning bestaan tussen 
de monovalentie van beroepservaring en de plurivalentie die beoogd wordt in 
onderwijsleerdoelen. 

Eén van de beleidsmotieven om een EVC-beleid te ontwikkelen, is sociale uitsluiting 
verminderen. Het EVC-beleid moet daarom volgens de Vlor ook voortdurend afgetoetst 
worden op zijn toegankelijkheid voor kansengroepen. Hiervoor is er nood aan overleg met de 
vertegenwoordigers van die doelgroepen.  

17.2 Transparantie 

Een goed EVC-beleid moet ook transparant zijn, zowel voor de aanvragers als voor de 
arbeidsmarkt en de onderwijsinstellingen. Een heldere communicatie naar alle mogelijke 
betrokkenen kan in belangrijke mate bijdragen tot die transparantie. In deze communicatie 
moeten overheid en validerende instanties de mogelijkheden van EVC realistisch 
voorstellen. De communicatie mag geen valse verwachtingen scheppen bij de gebruikers en 
moet tegelijkertijd alle stakeholders het vertrouwen in de kwaliteit van de afgeleverde EVC-
bewijzen schragen. 

17.3 Begeleiding 

De Vlor vindt een goede begeleiding bij een EVC-procedure van cruciaal belang. Zonder 
goede begeleiding riskeert een EVC-beleid eerder te leiden tot meer sociale uitsluiting dan 
tot een betere participatie van kansengroepen aan levenslang leren.  

Elke aanvrager van EVC heeft recht op begeleiding. Een goede en toegankelijke handleiding 
voor de aanvrager, met een geïntegreerde beschrijving van de hele procedure en alle nodige 
formulieren en wegwijzers, biedt hier al heel wat mogelijkheden, maar zal niet volstaan. Elke 
aanvrager heeft nood aan persoonlijke begeleiding van iemand die dicht bij de opleiding 
staat. Die begeleider informeert de aanvrager over de procedure, het civiel effect van het 
EVC bewijs en over de curriculumopbouw van de opleiding. Hij geeft begeleiding bij de 
opmaak van het portfolio. De begeleider motiveert en staat de aanvrager bij. De aanvrager 
neemt zelf de verantwoordelijkheid op voor de procedure. De begeleider neemt steeds een 
neutrale positie in en interfereert nooit bij de beoordeling. Een begeleider kan nooit een 
assessor zijn. 

17.4 Referentiekaders 

Een uniform en transparant EVC-beleid is alleen mogelijk op basis van gemeenschappelijke 
referentiekaders. Voor alle opleidingen tot en met niveau 5 van de Vlaamse 
kwalificatiestructuur kunnen eindtermen en beroepscompetentieprofielen de belangrijkste 
referentiekaders zijn. 

Voor de opleidingen uit de BaMa-structuur zijn domeinspecifieke leerresultaten een 
basisvoorwaarde voor een kwaliteitsvol EVC-beleid. Daarom moet er bij de ontwikkeling van 
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domeinspecifieke leerresultaten voor gezorgd worden dat zij voldoende operationeel 
geformuleerd zijn om bruikbaar te zijn als referentiekader voor EVC. Deze domeinspecifieke 
leerresultaten worden best gezamenlijk ontwikkeld door alle universiteiten en hogescholen 
die een opleiding aanbieden. Op die manier ontstaat ook een gemeenschappelijk 
referentiekader. 

17.5 Instrumenten 

Voor een goede toetsing van EVC zijn degelijke, valide en betrouwbare instrumenten nodig 
die zowel de competenties zelf als het niveau van die competenties toetsen. 
Onderwijsaanbieders en/of validerende instanties kunnen hun krachten bundelen om samen 
zo’n instrumenten te ontwikkelen. 

17.6 Toetsing 

Aan de erkenning gaat steeds een toetsing vooraf van de competenties van het individu aan 
een referentiekader. Voor die toetsing maakt de uitvoerder gebruik van vooraf uitgewerkte 
instrumenten die de beoordeelde in staat moeten stellen zijn competenties aan te tonen. 

De toetsing is nu zowel in het hoger onderwijs als in het volwassenenonderwijs naast 
opleidingsgebonden ook vaak instellingsgebonden. De Vlor wenst dit zo te houden omwille 
van de nabijheid en wenst geen centrale structuur voor heel Vlaanderen. Toch pleit de Vlor 
voor mogelijke samenwerking op het vlak van instrumenten. 

17.7 Professionaliteit van de uitvoerders 

De kwaliteit van de processen bij de waardering van eerder verworven competenties hangt 
zeer sterk samen met de professionaliteit van de begeleiders, de assessoren en de 
administratieve ondersteuning. De voorbereiding en de voortdurende training van deze 
mensen is van cruciaal belang. 

Een netwerk dat hen mogelijkheden biedt om ervaringen uit te wisselen, kan hiertoe 
bijdragen. Interactie tussen de uitvoerders van waarderingsprocessen zal leiden tot een 
betere ondersteuning van individuen die hun competenties willen doen erkennen.(50)  

De Vlor is voorstander van één gedragscode voor de assessoren van de verschillende 
aanbieders. Een uniforme gedragscode zal bijdragen tot de transparantie van het systeem 
voor alle gebruikers. 

17.8 Kwaliteitsbewaking  

Vertrouwen in EVC veronderstelt dat de aanbieders hun EVC-beleid systematisch en 
gestructureerd evalueren en die kwaliteitsbewaking expliciteren en transparant maken voor 
alle stakeholders. 

 

                                                 
50  Cedefop & European Commission, European Guidelines for validating non formal and informal 

learning, Education and Culture DG, 2009, 65. 
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17.9 Rechtszekerheid 

Aanvragers en potentiële aanvragers moeten duidelijk weten waarop zij recht hebben. Zij 
moeten vooraf op de hoogte zijn van het civiel effect van een EVC-bewijs. Elke EVC-
procedure moet een beroepsprocedure voorzien met een beroepscommissie. Die commissie 
moet in alle onafhankelijkheid haar beslissingen kunnen nemen. 

17.10 Civiel effect van de erkenning 

Volgens de Vlor kan de draagwijdte van een EVC-bewijs niet beperkt blijven tot een instelling 
of de instellingen van een validerende instantie. Een geharmoniseerd EVC-beleid op basis 
van gemeenschappelijke referentiekaders met een duidelijk onderscheid tussen het EVC-
bewijs en de vrijstellingen die er aan gekoppeld worden, kan leiden tot EVC- bewijzen die 
ook kunnen gebruikt worden ten aanzien van derden. De uiteindelijke beslissing over de 
toelating, de inschaling in een opleidingstraject, de toekenning van vrijstellingen of 
onmiddellijke diplomering moet blijven behoren tot de autonomie van de instellingen. 

17.11 Kostprijs 

Elke EVC-procedure heeft een kostprijs. Indien de overheid EVC een kans wil geven, dan 
moet zij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor EVC-procedures hiervoor ook 
financieren of subsidiëren. Het kan niet dat instellingen die EVC toekennen gelijktijdig de 
financiering of de subsidiëring en het inschrijvingsgeld verliezen en een dure procedure 
moeten voeren om een EVC toe te kennen. De instellingen moeten een billijke vergoeding 
krijgen voor elke EVC-procedure. Deze vergoeding moet de instelling toelaten het personeel 
te betalen dat zij inzet om een kwaliteitsvolle EVC-procedure uit te voeren.  

Het lijkt de Vlor ook redelijk dat niet-leerplichtigen een billijke vergoeding betalen voor een 
EVC-procedure. Ook de aanvragers hebben immers baat bij een erkenning van hun 
competenties. De kostprijs van een procedure moet voor alle aanvragers gelijk zijn. Voor 
aanvragers uit maatschappelijk kwetsbare groepen moeten sociale correcties mogelijk zijn. 

 

 

 

Mia Douterlungne 
administrateur-generaal 

Ann Demeulemeester 
voorzitter
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