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DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN
DE VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van decreet betreffende een geïntegreerd beleid
voor de erkenning van verworven competenties
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
Het voorliggend ontwerp van decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van
verworven competenties werd principieel goedgekeurd op de zitting van de Vlaamse Regering
van 7 december 2018 met het oog op een adviesaanvraag bij de Raad van State.
In het ontwerp van decreet is een gemeenschappelijk kader uitgewerkt voor de beoordeling en
certificering van verworven competenties uit een beroepskwalificatie door een EVC -testcentrum.
EVC-testcentra baseren zich voor de beoordeling van competenties op EVC-standaarden. Een
persoon die aantoont over de competenties te beschikken, ontvangt van het EVC -testcentrum
een bewijs van beroepskwalificatie, een bewijs van deelkwalificatie of een bewijs van
competenties. Om deze bewijzen te kunnen afleveren via erkende EVC-trajecten, moet een
organisatie die als EVC-testcentrum wil starten vooreerst een erkenningsaanvraag indienen.
Voorwaarde voor de aanvraag is dat de organisatie haar kwaliteit op organisatieniveau kan
aantonen. Om blijvend bewijzen te kunnen afleveren moet het testcentrum bovendien een
gunstig resultaat behalen bij het kwaliteitstoezicht op de door hem aangeboden EVC -trajecten.
Het advies van de Raad van State met nummer 64.930/1 werd verkregen op 4 februari 2019 en
stelt dat het omwille van de rechtszekerheid raadzaam is om in artikel 6 voor wat de kwaliteit
op organisatieniveau betreft van organisaties buiten onderwijs, ook te verwijzen naar het
decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een
gemeenschappelijk kwaliteitskader (GKK). Het decreet is aangepast aan dit advies.
Voor de artikelsgewijze toelichting wordt verwezen naar de memorie van toelichting.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
De bepalingen uit het voorliggend ontwerp van decreet hebben op zich geen weerslag op de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 5 mei 2018.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 30 mei 2018.
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3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorliggend ontwerp van decreet kan een weerslag hebben op de lokale besturen in de mate
waarin zij wensen op te treden als EVC-testcentrum.
Het ontwerp van decreet heeft evenwel geen rechtstreekse weerslag op de financiën van de lokale
besturen noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en
schuld, en de ontvangsten.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het ontwerp van decreet heeft op zich geen weerslag op het personeelsbestand en op de
personeelsbudgetten, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
De opdracht die in het ontwerp van decreet is opgenomen voor het Agentschap voor Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) (coördineren van
het opstellen van de EVC-standaarden door de bevoegde dienst van het Vlaamse Ministerie van
Onderwijs en Vorming) is reeds opgenomen in het ondernemingsplan van AHOVOKS onder
O.D.3.2: ‘Instaan voor de processen die leiden tot het tot stand komen van beroeps - en
onderwijskwalificaties, opleidingen en EVC-standaarden’ en de kerntaak die hiermee verbonden
is (K3.2.4) ‘Ontwikkeling van EVC-standaarden’.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
1 Het bijgaande ontwerp van decreet werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en
taalkundig advies nr. 2018-66 van 24 april 2018.
2 Het ontwerp valt binnen het toepassingsgebied van de reguleringsimpactanalyse (RIA) en de
jeugd- en kindereffectenrapportage (JoKER).
Een RIA (inclusief JoKER) is opgemaakt voorafgaand aan het ontwerp van decreet en aan de
bijhorende memorie van toelichting.
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1. haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van decreet betreffende een
geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties en aan de bijhorende
memorie van toelichting;
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de
professionele vorming, te machtigen het ontwerp van decreet betreffende een geïntegreerd
beleid voor de erkenning van verworven competenties en de bijhorende memorie van
toelichting, in naam van de Vlaamse Regering, in te dienen bij het Vlaams Parlement.

De viceminister-president,
De Vlaamse Minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS.
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS.
Bijlagen:
- het definitief goed te keuren ontwerp van decreet en de bijhorende memorie van toelichting;
- het advies van de Raad van State 64.930/1 van 4 februari 2019.

Pagina 3 van 3

