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I

Inleiding
In dit overzicht worden de overeenkomsten en verschillen tussen EVC, vrijstellingen en
toelatingsonderzoek op een rij gezet. Dit helpt vooral om te kunnen beslissen welk
instrumentarium het meest geschikt is voor een kandidaat.
Het overzicht is ontwikkeld als hulpmiddel voor de basistraining training EVC die is
ontwikkeld in het kader van het Actieplan kwaliteit EVC. De basistraining gaat in op ‘wat
is EVC?’ en op het kunnen maken van een helder onderscheid tussen EVC, examinering,
toelatingsonderzoeken vrijstellingen.
In het overzicht worden de verschillen uitgewerkt naar een aantal kenmerken. Er is
gekozen voor de indeling EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. De praktijk wijst
namelijk uit dat onderscheid tussen deze instrumenten niet altijd duidelijk is voor EVCaanbieders en kandidaten.
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Uitwerking EVC, vrijstellingen en
toelatingsonderzoek
EVC

Vrijstelling

Toelatingsonderzoek

Doel

Doel

Doel

In kaart brengen van de

In kaart brengen welke

In kaart brengen van de

competenties die een

certificaten en/of diploma’s

competenties die een

persoon in zijn leven heeft

een persoon behaald heeft,

persoon in zijn leven heeft

ontwikkeld (in zowel formele

of welke competenties de

ontwikkeld (in zowel

als non-formele situaties) in

persoon heeft ontwikkeld

formele als non-formele

relatie tot een

(in zowel formele als non-

situaties) in relatie tot een

beroepsstandaard, met als

formele situaties) in relatie

beroepsstandaard of

doel een loopbaanstap te

tot een beroepsstandaard

branche- of

maken. Uitgangspunt van

of branche- of

opleidingsstandaard, met

een EVC-procedure is een

opleidingsstandaard, met

als doel te bepalen of een

helder geformuleerd

als doel te bepalen of er

kandidaat wel of niet aan

loopbaandoel.

vrijstellingen kunnen

een specifieke opleiding kan

worden verleend.

deelnemen of in kaart te
brengen welke
begeleidingsvragen een
persoon heeft.

Kenmerken

Kenmerken

Kenmerken

·

·

·

Doelgroep:

Doelgroep:

Doelgroep:

werkenden,

kandidaten die het

kandidaten die het

werkzoekenden of

diploma van een

diploma van een

herintreders met

specifieke opleiding

specifieke opleiding

werkervaring die een

willen behalen.

willen behalen.

bewijs van hun
competenties willen.
·

·

Positionering:

·

·

Positionering:
is een onderdeel van

het onderwijs:

het onderwijs;

het onderwijs,

leerwegonafhankelijk.

leerwegafhankelijk.

leerweg(on)afhankelijk.

Moment van uitvoering:

·

Moment van uitvoering:

·

binnen de poort.

Moment van uitvoering:
binnen de poort, echter

deelnemers zijn niet

de deelnemer hoeft nog

ingeschreven bij een

niet ingeschreven te

onderwijsinstelling.

staan.

Wettelijk kader:

·

Wettelijk kader:

·

Wettelijk kader:

crebo-, croho- of

crebo-, croho-,

crebo-, croho-,

branchestandaard.

branchestandaard of

branchestandaard of

opleidingseisen.

opleidingseisen.

Vaststelling:
EVC aanbieder
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·

is een onderdeel van

voor de poort;

·

Positionering:

is geen onderdeel van

•

Vaststelling:
examencommissie

•

Vaststelling:
opleiding
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EVC

Vrijstelling

·

•

·

·

Kwaliteitszorg intern:

Kwaliteitszorg intern:

Toelatingsonderzoek
·

Kwaliteitszorg intern:

zoals voorgeschreven in

zoals voorgeschreven in

zoals voorgeschreven in

de kwaliteitscode EVC.

de WEB (mbo) en de

de WEB (mbo) en de

WHW (hbo).

WHW (hbo).

Protocollen staan

Protocollen staan

beschreven in het OER

beschreven in het OER

of vergelijkbare

of vergelijkbare

documenten.

documenten.

Toezichtkader extern:

·

Toezichtkader extern:

·

Toezichtkader extern:

de beoordelende

het toezicht op

het toezicht op

instanties erkennen EVC-

onderwijs- en

onderwijs- en

aanbieders op basis van

examenkwaliteit in het

examenkwaliteit in het

de kwaliteitscode EVC.

mbo wordt uitgevoerd

mbo wordt uitgevoerd

Erkenning door

door de Inspectie van

door de Inspectie van

beoordelende instantie is

het Onderwijs en is

het Onderwijs en is

een voorwaarde voor

aangegeven in het

aangegeven in het

benutting van fiscale

toezichtkader BVE

toezichtkader BVE

faciliteiten door afnemer

2012.

2012.

(kandidaat of

Het toezicht op

Het toezicht op

werkgever).

onderwijs- en

onderwijs- en

examenkwaliteit in het

examenkwaliteit in het

hbo wordt uitgevoerd

hbo wordt uitgevoerd

door de NVAO en is

door de NVAO en is

aangegeven in de

aangegeven in de

beoordelingskaders

beoordelingskaders

accreditatiestelsel

accreditatiestelsel

hoger onderwijs.

hoger onderwijs.

Actoren:
EVC-begeleider, EVC-

·

Actoren:
examencommissie

·

Actoren:
intaker, assessor,

assessor, EVC-

toelatingscommissie,

coördinator, hoofd EVC-

examencommissie

bureau
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EVC

Vrijstelling

Toelatingsonderzoek

·

·

·

Overig:

Overig:

Overig:

kan uitgevoerd worden

in het mbo kan een

wordt vaak ingezet om

door een contractpoot

onderwijsinstelling

een beeld te krijgen van

van een

ervoor kiezen om

de kandidaat met

onderwijsinstelling of

onderscheid te maken

betrekking tot zijn

door een private EVC-

tussen het verlenen van

motivatie,

aanbieder.

vrijstellingen voor

persoonlijkheidskenmer

onderwijs(onderdelen)

ken, cognitieve

en het verlenen van

capaciteiten, etc. Als

vrijstellingen voor

check door de opleider

examens. Dit dient door

of de kandidaat de

de onderwijsinstelling

cruciale succesfactoren

worden vastgelegd.

bezit om de opleiding te

In het hbo bestaat dit

kunnen behalen.

onderscheid niet.
·

Prijs / kosten:

·

Prijs / kosten:

·

Prijs / kosten:

in de praktijk ligt de prijs

gratis voor deelnemers

soms worden extra

van een EVC-procedure

indien deze

kosten in rekening

zo tussen € 1.000 en €

onderwijsdeelnemer

gebracht. BTW niet van

1.500. BTW-verplicht en

wordt; betaling door

toepassing, geen fiscale

fiscale faciliteiten.

instelling uit

faciliteiten.

Rijksbekostiging. BTW
niet van toepassing,
geen fiscale faciliteiten.
Een examencommissie
kan ook vrijstellingen
verlenen op basis van
het ervaringscertificaat.
Deze
verzilveringskosten
liggen tussen de €150
en € 750,- (dit is
exclusief aanvullende
toetsing voor
bijvoorbeeld taal en
rekenen).
·

Resultaat:

·

Resultaat:

·

Resultaat:

ervaringscertificaat met

beslissingen over

toelating tot opleiding

civiel effect en

vrijstellingen; inhoud

ja/nee. Opstellen

eigenstandige waarde:

en omvang

begeleidingsplan.

input voor

opleidingstraject

loopbaanontwikkeling en

(maatwerk).

eventueel vrijstelling.
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