Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering
van het decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd
beleid voor de erkenning van verworven competenties

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd beleid voor de
erkenning van verworven competenties;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de
organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2019;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op (datum);
Gelet op het advies van de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen, gegeven
op (datum);
Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op (datum);
Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, gegeven op (datum);
Gelet op advies nr. xxxxx van de Raad van State, gegeven op datum, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het advies xxx/x (adviesnummer) van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op (datum);
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van
Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Definities en procedure opmaak en erkenning EVC-standaarden
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Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1°
bevoegde dienst: het Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, opgericht bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen;
2°
EVC-kandidaat: een persoon die zijn competenties wil laten beoordelen en
certificeren in een EVC-testcentrum als vermeld in 5°;
3°
EVC-standaard: de EVC-standaard, vermeld in artikel 4, paragraaf 2 van het
decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning
van verworven competenties;
4°
EVC-traject: een traject tot erkenning van verworven competenties waarbij
ten minste de twee fasen van beoordeling en certificering, als vermeld in
artikel 3 van het decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd beleid
voor de erkenning van verworven competenties, worden doorlopen;
5°
EVC-testcentrum: het EVC-testcentrum als vermeld in artikel 5 van het
decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd beleid voor de
erkenning van verworven competenties.
Art. 2. De Vlaamse ministers, bevoegd voor het onderwijs, voor de coördinatie
van het vormingsbeleid en voor de professionele vorming, bepalen voor welke
beroepskwalificaties een EVC-standaard wordt ontwikkeld. Ze houden daarbij
rekening met de maatschappelijke of economische relevantie en met de inbreng
van de voor die beroepskwalificaties relevante onderwijs- en
opleidingsaanbieders, sectoren, organisaties of adviesraden.
Art. 3. De bevoegde dienst coördineert het opstellen van de EVC-standaarden.
Art. 4. De bevoegde dienst richt per EVC-standaard of cluster van EVCstandaarden een ontwikkelcommissie op die belast is met het opstellen van de
EVC-standaarden. De ontwikkelcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van
relevante onderwijs- en opleidingsaanbieders, sectoren of organisaties, al dan
niet aangevuld met externe experten. De bevoegde dienst begeleidt het
ontwikkelproces en bewaakt de kwaliteit ervan.
Art. 5. De leden van de ontwikkelcommissie, vermeld in artikel 4, stellen in
consensus een EVC-standaard op. Als er geen consensus is, formuleert de
bevoegde dienst een EVC-standaard op basis van een afweging van de
argumentatie van de leden in de ontwikkelcommissie.
Art. 6. Een EVC-standaard omvat informatie over de volgende elementen:
1°
de organisaties die hebben meegewerkt aan het opstellen van de EVCstandaard;
2°
de te beoordelen competenties uit de beroepskwalificatie, geordend in
onderdelen van efficiënte beoordeling;
3°
de bewijzen die een kandidaat krijgt na het geheel of gedeeltelijk
succesvol doorlopen van de beoordeling;
4°
de onderdelen van de beoordeling, namelijk:
a)
de methode of methodes die aangewezen zijn bij het beoordelen
van de onderdelen van efficiënte beoordeling;
Pagina 2 van 8

5°
6°

b)
de situaties of taken die in de beoordeling aan bod komen;
c)
de infrastructuur en het materiaal;
d)
de maximale tijdsduur;
de financiële bijdrage van de EVC-kandidaat als vermeld in artikel 18;
generieke kwaliteitsbepalingen.

Art. 7. De EVC-standaard wordt door de bevoegde dienst ter goedkeuring
voorgelegd aan de Vlaamse ministers, bevoegd voor het onderwijs, voor de
coördinatie van het vormingsbeleid en voor de professionele vorming.
Na de goedkeuring kan worden gesproken van een erkende EVCstandaard. Als de bevoegde ministers, vermeld in eerste lid, de EVC-standaard
niet goedkeuren, moet de ontwikkelcommissie, vermeld in artikel 4, opnieuw
samenkomen.
Art. 8. De bevoegde dienst maakt de erkende EVC-standaarden publiek kenbaar.
Art. 9. De bevoegde dienst kan op verzoek of op eigen initiatief de
ontwikkelcommissie, vermeld in artikel 4, samenbrengen om de EVC-standaarden
te actualiseren of te schrappen, waarna ze opnieuw aan de bevoegde ministers,
vermeld in artikel 7, ter goedkeuring worden voorgelegd.
Art. 10. EVC-testcentra kunnen alleen erkende EVC-trajecten aanbieden voor
beroepskwalificaties waarvoor een erkende EVC-standaard als vermeld in artikel
7, beschikbaar is.
Art. 11. Het bestuur van een EVC-testcentrum kan ervoor kiezen om af te wijken
van de methode of methodes, vermeld in artikel 6, 4°, a), en bijgevolg ook van
de situaties of taken die in de beoordeling aan bod komen, de infrastructuur, het
materiaal en de tijdsduur van de beoordeling. Van de financiële bijdrage van de
EVC-kandidaat kan niet worden afgeweken.
Als een EVC-testcentrum een afwijking wil als vermeld in het eerste lid,
motiveert ze de noodzaak van die afwijking in zijn aanvraag voor de erkenning
van EVC-trajecten.
Hoofdstuk 2. Model van de bewijzen uitgereikt na de beoordeling van
competenties
Art. 12. Een bewijs van beroepskwalificatie wordt toegekend aan een persoon
die tijdens de beoordeling heeft aangetoond de competenties uit de
beroepskwalificatie te hebben verworven.

1°
2°
3°
4°
5°

Op het bewijs van beroepskwalificatie staan de volgende gegevens:
de voor- en achternaam, de geboortedatum en de geboorteplaats van de
persoon die het bewijs heeft verworven;
de naam van de beroepskwalificatie;
het niveau van de beroepskwalificatie binnen de Vlaamse
kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader;
de naam en het adres van de organisatie die het bewijs uitreikt;
de datum van de uitreiking van het bewijs.
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Aan het bewijs van beroepskwalificatie wordt een supplement toegevoegd
dat een verwijzing bevat naar alle competenties uit de beroepskwalificatie.
Art. 13. Een bewijs van deelkwalificatie wordt toegekend aan een persoon die
tijdens de beoordeling heeft aangetoond de competenties uit de deelkwalificatie
te hebben verworven, zonder in aanmerking te komen voor een bewijs van
beroepskwalificatie waarvan de deelkwalificatie een onderdeel is.

1°
2°
3°
4°

5°
6°

Op het bewijs van deelkwalificatie staan de volgende gegevens:
de voor- en achternaam, de geboortedatum en de geboorteplaats van die
persoon die het bewijs heeft verworven;
de naam van de deelkwalificatie;
de naam van de beroepskwalificatie waarvan de deelkwalificatie een
onderdeel is;
het niveau van de beroepskwalificatie binnen de Vlaamse
kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader waarvan de
deelkwalificatie een onderdeel is;
de naam en het adres van de organisatie die het bewijs uitreikt;
de datum van de uitreiking van het bewijs.

Aan het bewijs van deelkwalificatie wordt een supplement toegevoegd dat
een verwijzing bevat naar alle competenties uit de deelkwalificatie.
Art. 14. Een bewijs van competenties wordt toegekend aan een persoon die niet
in aanmerking komt voor een bewijs van beroepskwalificatie en voor een bewijs
van deelkwalificatie waarvan de aangetoonde competenties een onderdeel zijn.
Het bewijs van competenties vermeldt alle competenties waarvan de persoon
tijdens de beoordeling aangetoond heeft ze te hebben verworven.

1°
2°
3°
4°
5°
6°

Op het bewijs van competenties staan de volgende gegevens:
de voor- en achternaam, de geboortedatum en de geboorteplaats van de
persoon die het bewijs heeft verworven;
de competenties die zijn aangetoond tijdens de beoordeling als ze niet
vermeld zijn in een bewijs van deelkwalificatie;
de beroepskwalificatie waarvan de competenties deel uitmaken;
het niveau van de beroepskwalificatie, vermeld in punt 3°, binnen de
Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader;
de naam en het adres van de organisatie die het bewijs uitreikt;
de datum van de uitreiking van het bewijs.

Hoofdstuk 3. De publicatie van, de inschrijving voor en de financiering van de
EVC-trajecten
Art. 15. De bevoegde dienst neemt de erkende EVC-trajecten en de organisaties
die ze aanbieden op in een overzicht en maakt dat publiek kenbaar. De financiële
bijdrage van de EVC-kandidaat en de plaatsen waar ze worden aangeboden, zijn
duidelijk zichtbaar in dat overzicht.
Het overzicht van erkende EVC-trajecten en aanbiedende organisaties
wordt gekoppeld aan het register van beroepskwalificerende trajecten en de
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organisaties die ze aanbieden conform artikel 3 van het besluit van de Vlaamse
Regering van (datum) betreffende de uitvoering van het decreet van (datum)
betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis
van een gemeenschappelijk kwaliteitskader.
Art. 16. Een EVC-kandidaat kan zich alleen inschrijven voor een EVC-traject met
het oog op het verwerven van een volledige beroepskwalificatie en, als dat van
toepassing is, op het verwerven van een deelkwalificatie. De kandidaat doorloopt
altijd alle onderdelen van de beoordeling.
Art. 17. Elke minister bepaalt de wijze van erkenning en financiering van EVCtrajecten die worden aangeboden door de organisaties die onder zijn
bevoegdheid ressorteren met behoud van de toepassing van artikel 18.
Art. 18. De financiële bijdrage van de EVC-kandidaat bedraagt 100 euro voor
EVC-trajecten.
Uitzonderlijk kan de financiële bijdrage, vermeld in het eerste lid, worden
verhoogd tot 150 euro:
1°
als bij de onderdelen van de beoordeling, vermeld in artikel 6, 4°, a),
gebruik wordt gemaakt van veel, duur of uitzonderlijke infrastructuur en
materieel;
2°
als de beoordeling de maximale tijdsduur van 8 uren overschrijdt.
De bedragen, vermeld in het eerste en het tweede lid, worden jaarlijks
aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. De referentiedatum voor de
jaarlijkse aanpassing is 1 september 2019. Het bedrag wordt afgerond naar het
dichtstbijzijnde geheel getal.
Als de kandidaat zich inschrijft voor een EVC-traject met het oog op het
verwerven van een deelkwalificatie, bedraagt de financiële bijdrage 80% van de
bedragen, vermeld in het eerste en het tweede lid.
Voor de volgende EVC-kandidaten wordt de financiële bijdrage, vermeld in het
eerste, tweede en vierde lid, gehalveerd:
1°
de niet-werkende werkzoekenden en verplicht ingeschreven
werkzoekenden, als hun EVC-aanvraag kadert in een traject naar werk of
een gepast opleidingsaanbod vastgesteld door VDAB;
2°
de personen die op het moment van hun aanmelding een inkomen
verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten
laste zijn van de voormelde categorieën;
3°
de personen die op het moment van hun aanmelding materiële hulp
genieten als vermeld in artikel 2, 6°, van de wet van 12 januari 2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere
categorieën van vreemdelingen;
4°
de personen die inburgeraar zijn en een inburgeringscontract als vermeld
in artikel 2, eerste lid, 10°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende
het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, hebben ondertekend;
5°
de gedetineerden, vermeld in artikel 2, 16°bis, van het decreet
betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007.
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Hoofdstuk 4. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 19 juli 2007
betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs
Art. 19. In het besluit van de Vlaamse Regering 19 juli 2007 betreffende de
organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs, laatst
gewijzigd bij Besluit van 9 november 2018, wordt een hoofdstuk Vquinquies, dat
bestaat uit artikel 11undecies tot en met 11quater decies, ingevoegd, dat luidt
als volgt:
“Hoofdstuk Vquinquies. Procedure voor de erkenningsaanvraag van EVC-trajecten
Art. 11undecies. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1°
bevoegde dienst: de bevoegde dienst, vermeld in artikel 1 van het besluit
van de Vlaamse Regering van (datum) betreffende de uitvoering van het
decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd beleid voor de
erkenning van verworven competenties;
2°
EVC: de EVC, vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van (datum)
betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven
competenties.
Art. 11duodecies. Het bestuur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs dat
als EVC-testcentrum EVC-trajecten wil aanbieden voor een of meer
beroepskwalificaties waarvoor het over de onderwijsbevoegdheid beschikt, dient
een aanvraag in bij de bevoegde dienst. Het bestuur gebruikt daarvoor het
aanvraagformulier dat de voormelde bevoegde dienst ter beschikking stelt.
Art. 11ter decies. §1. Het bestuur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs
geeft in het vak van het aanvraagformulier dat daarvoor is bestemd, aan dat het
zich bij de uitwerking van het EVC-traject baseert op de methode of methodes die
opgenomen zijn in de EVC-standaarden, vermeld in artikel 6, 4°, a), van het
besluit van de Vlaamse Regering van (datum) betreffende de uitvoering van het
decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van
verworven competenties.
§2. De bevoegde dienst bekrachtigt de erkenning van de aangevraagde EVCtrajecten. Het bestuur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs ontvangt
binnen dertig werkdagen de bevestiging van de erkenning van de aangevraagde
EVC-trajecten.
De naam van het EVC-testcentrum en de EVC-trajecten die het aanbiedt,
worden publiek gemaakt conform artikel 15 van het besluit van de Vlaamse
Regering van (datum) betreffende de uitvoering van het decreet van (datum)
betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven
competenties.
Art. 11quater decies. §1. Het bestuur van het Centrum voor
Volwassenenonderwijs dat voor de uitwerking van zijn EVC-trajecten afwijkt van
de in de EVC-standaarden opgenomen methode of methodes als vermeld in
artikel 11ter decies, geeft in het vak van het aanvraagformulier dat daarvoor is
bestemd, aan welke methode of methodes het gebruikt bij de beoordeling en
welke implicaties dat heeft voor de situaties of taken die in de beoordeling aan
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bod komen, de infrastructuur en het materiaal en de maximale tijdsduur van de
beoordeling.
§2. In het geval, vermeld in het eerste lid, wordt de ingediende aanvraag
voorgelegd aan een of meer externe experten.
De geraadpleegde experten stellen in consensus een advies op. Dit advies
heeft een bindend karakter met betrekking tot de erkenningsaanvraag van het
Centrum voor Volwassenenonderwijs.
§3. In het geval van een positief advies, bekrachtigt de bevoegde dienst de
erkenning van de aangevraagde EVC-trajecten en ontvangt het bestuur van het
Centrum voor Volwassenenonderwijs binnen zestig werkdagen de bevestiging van
de erkenning van de aangevraagde EVC-trajecten.
De naam van het EVC-testcentrum en de EVC-trajecten die het aanbiedt,
worden publiek gemaakt conform artikel 15 van het besluit van de Vlaamse
Regering van (datum) betreffende de uitvoering van het decreet van (datum)
betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven
competenties.
§4. In het geval van een negatief advies, weigert de bevoegde dienst de
erkenning van de aangevraagde EVC-trajecten en ontvangt het bestuur van het
Centrum voor Volwassenenonderwijs binnen zestig werkdagen een motivering
voor de weigering.
Het bestuur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs kan opnieuw
een gemotiveerde aanvraag indienen conform artikel 11 ter decies of 11 quater
decies”.
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Hoofdstuk 5. Slotbepaling
Art. 20. De Vlaamse ministers, bevoegd voor het onderwijs, voor de coördinatie
van het vormingsbeleid en voor de professionele vorming, zijn, ieder wat hem of
haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS
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