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EVC = Erkennen van 
verworven competenties

Veel definities
Breed concept: EVC als overkoepelend begrip 

competenties zichtbaar maken en waarderen

Identificeren

Documenteren

Beoordelen (‘assessment’)

Certificeren (kwalificeren)

Herkennen

Erkennen



Focus op beoordelen en 
certificeren 

EVC van AAV?!

EVC in enge/strikte zin

Doel: kwalificatie behalen
Via een beoordeling van de aanwezige competenties
Via opleiding

EU: validation of non-formal and informal learning
Job, vrijwilligerswerk, hobby, zelfstudie
VL: ook wat werd geleerd in een schoolse context

Identificeren

Documenteren

Beoordelen (‘assessment’)

Certificeren (kwalificeren)



EVC was al mogelijk

2000: Bewustwording EVC op Vlaams beleidsniveau
Adviesvraag, 2002 pilootprojecten, onderzoeksrapporten

Regelgeving!
Decreten sociaal-cultureel werk, Jeugd, Sport
2004: Decreet Werk: titel van beroepsbekwaamheid 

ERVARINGSBEWIJS

2004: Decreet Hoger Onderwijs
EVC onderdeel flexibilisering

2007: Decreet Volwassenenonderwijs
EVC -> vrijstellingen



EVC was al mogelijk, maar

Vaststelling: bestaande EVC-aanbod is
versnipperd, te weinig bekend, telt te klein aantal 
gebruikers

Oplossing: Breed kaderdecreet voor de beleidsdomeinen
Geïntegreerde en coherente aanpak stimuleren

Vlaanderen
Regeerakkoord en beleidsnota’s (2009-’14, 2014-’19)
Conceptnota EVC Vlaamse Regering (2015)

Europa
EU-Recommendation on the validation of non-formal and
informal learning (2012), on Upskilling Pathways (2016); OESO 
Skills Strategy Flanders (2019)



Decreet van 26 april 2019
betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning
van verworven competenties

Burger kan competenties laten testen in EVC-testcentrum
EVC-traject

EVC-testcentra
beoordelen competenties uit beroepskwalificatie (BK)
via een assessment
op basis van EVC-standaarden (per BK)
kunnen hiervoor certificeren 

bewijs van BK
bewijs van deelkwalificatie 
bewijs van competenties



EVC-decreet

TOEPASSINGSGEBIED 
EVC-trajecten binnen én buiten onderwijs

ingericht door publieke of private aanbieders

Enkel EVC van beroepskwalificaties
BK’s ook buiten onderwijs te verwerven
verbindend element tussen betrokken beleidsdomeinen
Vooral de lagere niveaus (VKS 3, 4 ev. 5)

KOST GEDRAGEN DOOR BELEIDSDOMEINEN (onderwijs/werk/…)
Financiële bijdrage van de EVC-kandidaat

Zelfde bedragen voor alle beleidsdomeinen



EVC-decreet

KWALITEITSTOEZICHT 
Binnen onderwijs: Onderwijsinspectie (1-4) [NVAO (5-8)]
Buiten onderwijs: op basis van Gemeenschappelijk 
Kwaliteitskader (GKK)

Keuze uit 3 pistes

UITVOERING
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende 
een geïntegreerd beleid voor de erkenning van 
verworven competenties



Uitvoering

Stap 1: voor welke beroepskwalificaties is EVC nodig?

Lijst met beroepskwalificaties waarvoor EVC-trajecten 
mogelijk zijn

Eisen uitvoering beroep/vragen van de sector

• Bijv. Kinderbegeleider; Gids/reisleider

Knelpuntberoepen

• Bijv. zorgkundige, verpleegkundige (Gereglementeerde beroepen!)

Al dan niet in combinatie met vraag burger en ervaring CVO

• Bijv. hovenier onderhoud parken en tuinen; onderhoudsmecanicien 
personenwagen



Uitvoering

Stap 2: Ontwikkelcommissie maakt per beroepskwalificatie 
EVC-standaard op

Alle competenties uit de BK 

Meest aangewezen methodes voor het beoordelen vd competenties uit BK

Situaties die in de beoordeling aan bod komen

Relevante infrastructuur en materiaal

Indicatie van minimale en maximale tijdsduur

Bewijzen die een kandidaat krijgt 

Kwaliteitsbepalingen

Advies van de inspectiediensten
Goedkeuring ministers OND en Werk

Basis voor 
uitwerken EVC-instrument door EVC-testcentrum
Nazicht instrumenten door administratie
Kwaliteitstoezicht inspectiediensten



Uitvoering

Stap 3: EVC-testcentrum werkt EVC-traject uit en dient 
erkenningsaanvraag in

Kan verschillen ngl beleidsdomein
Stap 4: Bekendmaking van het EVC-aanbod 

op websites, via toeleiders, werkwinkel, leerwinkel
Stap 5: Kandidaat schrijft zich in, doorloopt EVC-traject

Doel: volledige beroepskwalificatie
Geen assessment van losse competenties/onderdelen van 
het assessment

Stap 6: kandidaat ontvangt bewijs
Ev. vervolgtraject



Een geïntegreerd EVC-beleid? 

Kansen

• 1 decreet voor alle 
beleidsdomeinen

• 1 definitie voor EVC

• 1 referentiekader: VKS 
(beroepskwalificaties) 

• kwaliteitstoezicht

Uitdagingen

• Beperkt tot BK’s

• In onderwijs: focus op 
VWO (HO niet betrokken)

• Geen automatische 
acceptatie

• Volledige kwalificatie 
versus vrijstellingen?


