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I

Inleiding
De laatste kwantitatieve meting met betrekking tot EVC-procedures heeft in 2011
plaatsgevonden (EVC gemeten, Ecorys). In dit onderzoek werd ook gevraagd naar de
verwachtingen van EVC-aanbieders als het gaat om EVC-procedures na 2011. Om het
aantal uitgevoerde EVC-procedures in 2012 en 2013 vast te stellen heeft het
Kenniscentrum EVC in april 2014 via een online vragenlijst EVC-aanbieders bevraagd op
deze aantallen. In de vragenlijst is ook gevraagd naar de verwachting van het aantal EVCprocedures in 2014 en de inzet van valideringsinstrumenten anders dan EVC.
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1

Methode
In totaal hebben 43 EVC-aanbieders de vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is via het
online programma NETQ per mail verstuurd naar coördinatoren en managers van EVCaanbieders uit het adressenbestand van het Kenniscentrum EVC. Twee weken nadat de
eerste mail is verstuurd zijn 20 vragenlijsten ingevuld. Vervolgens is er twee keer een
herinnering verstuurd en zijn EVC-aanbieders nagebeld met het verzoek om de vragenlijst
in te vullen.
Dit heeft er toe geleid dat 65% (43) van het totaal aantal erkende aanbieders (66) de
vragenlijst heeft ingevuld. Van deze 43 aanbieders is 28% een roc, 26% een kenniscentrum
en 46% een private aanbieder1. Hieronder zijn alle vragen weergegeven die in deze
vragenlijst zijn gesteld:
1 Hoeveel EVC-procedures heeft u in 2012 uitgevoerd?
2 Voor welke soort standaarden zijn deze uitgevoerd?
3 Hoeveel EVC-procedures heeft u in 2013 uitgevoerd?
4 Voor welke soort standaarden zijn deze uitgevoerd?
Aanbieders is gevraagd om het totaal aantal feitelijk uitgevoerde EVC-procedures te
geven en dit te splitsen naar MBO-, HBO- en/of branchestandaard.
De cijfers uit 2012 en 2013 hebben we naast de cijfers van 2011 gezet (EVC gemeten).
Omdat in het onderzoeksrapport van Ecorys de uitsplitsing naar standaarden in een
diagram wordt weergegeven zonder absolute cijfers, zijn de vermelde cijfers van 2011
bij benadering (+/-).
5

Wat was de voornaamste reden voor kandidaten/klanten om een EVC-procedure te
starten?
In deze vraag zijn de volgende vijf keuzemogelijkheden gegeven: instroom,
doorstroom, uitstroom van personeel, gestelde kwaliteitseisen vanuit wet- en
regelgeving of de sector of anders (meerdere antwoorden mogelijk).

6

Hoeveel EVC-procedures verwacht u in 2014 te gaan uitvoeren?
Aanbieders is gevraagd naar een verwachting van het totaal aantal EVC-procedures in
2014. Er is hier niet gevraagd naar een onderverdeling in standaarden.

7

Wat is in uw ogen de reden voor een eventuele af- of toename van EVCprocedures?
In deze open vraag is gevraagd naar de eventuele af- of toename (betreft de
verwachting van 2013 naar 2014).

8 In welke domeinen (mbo) heeft u de meeste EVC-procedures uitgevoerd?
9 In welke domeinen (hbo) heeft u de meeste EVC-procedures uitgevoerd?
10 Voor welke branches/branchestandaarden heeft u de meeste EVC-procedures
uitgevoerd?
In deze vragen is aanbieders gevraagd om een top drie van domeinen/branches aan te
geven waarin zij de meeste EVC-procedures hebben uitgevoerd.
1

2

Private aanbieders zijn de aanbieders die niet gerelateerd zijn aan het reguliere onderwijs
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11 Welke valideringsinstrumenten anders dan EVC heeft u in 2012 ingezet?
In deze vraag zijn vijf mogelijke instrumenten genoemd (meerdere keuzen mogelijk)
en hebben respondenten de mogelijkheid om andere instrumenten te noemen.
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2

Resultaten

2.1

Aantallen uitgevoerde EVC-procedures (2010-2014)
Aantal uitgevoerde EVC-

Totaal

MBO

HBO

Branchestandaard

2011 (EVC gemeten)

17.700

+/- 10.089 (57%)

+/- 1.947 (11%)

+/- 3.894 (22%)

2012

14.654

3.985 (27%)

876 (6%)

9.793 (67%)

2013

30.514

5.089 (17%)

865 (3%)

24.560 (80%)

2014 (verwachting)

16.801

-

-

-

procedures

In 2012 is een daling van het totaal EVC-procedures waar te nemen (-17% vgl. met 2011).
In 2013 is een enorme stijging te zien van het totaal aantal procedures (+48% vgl. met
2012). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van uitgevoerde
EVC-procedures van branchestandaarden. Opgemerkt moet worden dat deze stijging wordt
veroorzaakt door een klein aantal aanbieders: in 2012 zorgen 3 aanbieders voor 9.605 EVCprocedures op basis van branchestandaarden en in 2013 zorgen 3 aanbieders voor 23.858
EVC-procedures). Deze 3 aanbieders voeren voornamelijk EVC-procedures uit voor de
branchestandaard Hef- en reachtruckchauffeur.
Naar verwachting ligt het daadwerkelijk aantal EVC-procedures uitgevoerd door erkende
EVC-aanbieders in 2012 en 2013 hoger. Van 23 erkende EVC-aanbieders hebben we
namelijk geen ingevulde enquête ontvangen. De enquête is alleen uitgezet bij erkende
EVC-aanbieders. Het aantal EVC-procedures uitgevoerd door niet-erkende aanbieders is
daardoor onbekend.

2.2

Doel van de EVC-procedure
Doel EVC-procedure (n=43)

Percentage

Doorstroom (bijv. loopbaan/doorgroei binnen organisatie)

55%

Vanwege kwaliteitseisen gesteld in de branche / beroepsgroep

43%

Uitstroom (bijv. vanwege reorganisatie of sluiting bedrijf)

31%

Anders (waaronder diplomering en verkorting opleidingsduur)

31%

Instroom (bijv. verstevigen arbeidsmarktwaarde werkzoekende)

17%

Als doel van de EVC-procedure wordt voornamelijk doorstroom ten behoeve van loopbaan
en doorgroei binnen de organisatie waar de EVC-kandidaat werkzaam is genoemd. Dit
wordt door 23 van de 43 aanbieders (55%) aangegeven. In totaal noemen 18 van de 43
(43%) aanbieders gestelde kwaliteitseisen als reden om een EVC-procedure te starten. In
totaal geven 13 respondenten een andere reden op (31%). De helft van deze respondenten
noemt diplomering en verkorting van opleidingsduur als reden.
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2.3

Reden toe-/afname in 2014
Afname
Bijna een kwart van de respondenten (10) geeft aan dat EVC in 2014 zal afnemen vanwege
het wegvallen van de subsidieregeling zoals de WVA. Daarnaast geven 7 respondenten aan
dat de economische crisis en bezuinigingen bij organisaties reden kunnen zijn van een
afnemende vraag.
Toename
In totaal geven 3 respondenten aan dat reorganisaties en outplacement bij organisaties
zullen leiden tot een toename van EVC-trajecten. De eisen die gesteld worden door
zorgverzekeraars en de branche worden door 3 respondenten als reden voor een toename
van EVC-procedures genoemd.

2.4

EVC in de verschillende domeinen en branchestandaarden
Top 4 domeinen

MBO (n=31)

HBO (n=7)

Branche (n=13)

Zorg en Welzijn (36%)

Economie (14%)

Hef- en reachtruck-

per soort standaard
2012
1.

chauffeur (38%)
2.

3.

Techniek en procesindustrie

Gedrag en maatschappij

Gehandicaptenzorg (31%)

(28%)

(14%)

Transport, scheepvaart en

Gezondheidszorg (14%)

Detailhandel (23%)

Onderwijs (10%)

Jeugdzorg (15%)

MBO (n=30)

HBO (n=7)

Branche (n=15)

Zorg en Welzijn (33%)

Gedrag en maatschappij

Hef- en reachtruck-

(18%)

chauffeur (33%)

Economie (14%)

Gehandicaptenzorg (27%)

Gezondheidszorg (14%)

Jeugdzorg (27%)

Onderwijs (5%)

Detailhandel (20%)

logistiek (22%)
4.

Economie & Administratie
(14%)

Top 4 domeinen
per soort standaard
2013
1.

2.

Techniek en procesindustrie
(25%)

3.

Transport, scheepvaart en
logistiek (25%)

3.

Economie & Administratie
(19%)

De domeinen en branchestandaarden waar de meeste EVC-procedures worden uitgevoerd
komen overeen met de domeinen en branchestandaarden waar EVC-procedures voor
worden aangeboden volgens de gegevens van DUO (rapportage mei 2014).
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2.5

Inzet van valideringsinstrumenten
Instrumenten

2012 (n=43)

2013 (n=43)

2014 (n=43)

Geen

50%

50%

40%

Intake-assessment

33%

33%

33%

ePortfolio

19%

21%

24%

Ervaringsprofiel

21%

19%

26%

CH-Q

19%

19%

19%

Loopbaanbegeleiding

10%

14%

21%

Een intake-assessment wordt het meest genoemd (33%) als valideringinstrument dat wordt
ingezet anders dan EVC in 2012 en 2013 en naar verwachting ook in 2014. Veel roc’s die
erkend EVC-aanbieder zijn noemen het intake-assessment een instrument dat in het
verleden maar ook dit jaar veel wordt ingezet. Dit kan te maken hebben met de
ontwikkelingen die zich afspelen rond het valideren van leerervaringen binnen de poort
van het onderwijs. Er zijn op basis van deze inventarisatie echter geen uitspraken te doen
over de mate waarin de roc’s informele en non-formele leerervaringen waarderen. Het
gebruik van ePortfolio en het ervaringsprofiel wordt met name door de private aanbieders
en de kenniscentra genoemd als valideringsinstrument dat naast EVC wordt ingezet.
De helft van de respondenten (50%) zegt in 2012 en 2013 geen valideringsinstrumenten
anders dan EVC te hebben ingezet. In 2014 verwacht 60% van de respondenten
valideringsinstrumenten anders dan EVC in te gaan zetten.
Andere instrumenten die worden genoemd zijn: criteriumgericht interview,
beroepsoverstijgend assessment, HBO-capaciteitentoets, proeve van bekwaamheid,
Ervaringsverslag en Ontwikkelscan.
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Conclusie

3.1

Aantallen
Het aantal uitgevoerde EVC-procedures vertoont een grillig verloop sinds 2011. Dit wordt
met name veroorzaakt door het aantal uitgevoerde EVC-procedures voor de hef- en
reachtruckchauffeur in 2012 en 2013. Het aantal uitgevoerde EVC-procedures met
betrekking tot mbo-standaarden is in 2012 afgenomen ten opzichte van 2011. In 2013 is
echter weer een stijging waar te nemen.
Ondanks het wegvallen van de WVA en andere stimuleringsregelingen is de verwachting
voor 2014 dat het totaal aantal EVC-procedures op rond de 17.000 uitkomt en lijkt er een
consolidatie op te treden. Dit is in lijn met de uitkomsten van het Ecorys-onderzoek uit
2011 waar respondenten is gevraagd naar de toekomst van EVC. Hier werd gesteld dat dit
op een gegeven moment stabiel zal blijven rond het aantal gemeten EVC-procedures in
2011.

3.2

Aanbieders
Daarnaast is te concluderen dat het aantal EVC-procedures in 2012 en 2013 door een
kleinere
groep EVC-aanbieders is uitgevoerd. Het aantal EVC-aanbieders is vanaf 2011 (83) gedaald
naar 70 aanbieders begin 2014. Desondanks is het aantal uitgevoerde procedures stabiel
gebleven. Te zien is dat een kleinere groep aanbieders bestaande uit private en publieke
aanbieders een positie in de markt in neemt.

3.3

Domeinen en branchestandaarden
De meeste EVC-procedures worden in een aantal domeinen en branches uitgevoerd. EVC
wordt sterk in domeinen zoals de zorg en techniek uitgezet of voor branchestandaarden
zoals de hef- en reachtruckchauffeur. Dit is gerelateerd aan de ontwikkelingen in de
arbeidsmarkt en veranderende wetgeving (denk aan de gestelde eisen in de zorg- en
logistieke sector). Er is geen sprake van een bovensectoraal systeem.

Onderzoek EVC: aantallen 2012 en 2013, versie 1.0

7

