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1 Inleiding 

Er zijn veel kansen voor flexibele leerwegen in het hoger onderwijs. Het nieuwe studievoortgangssysteem 
zorgt dat je op een aangepaste wijze en aan jouw tempo aan het hoger onderwijs kan deelnemen. 
Hogescholen en universiteiten houden rekening met wat je geleerd of ontwikkeld hebt op het werk, tijdens 
het verenigingsleven, enz. Daarvoor werd een procedure ontworpen die in deze EVC-gids wordt 
uitgelegd. Indien je denkt in aanmerking te komen voor een erkenning van uw competenties, dan vind je 
in deze gids de stappen die je kan ondernemen en waaruit de EVC-procedure bestaat. 

De EVC-procedure is de verantwoordelijkheid van de Associatie KU Leuven, in samenwerking met de 
partners. Voor de uitvoering wordt beroep gedaan op de expertise van de partnerinstellingen: Thomas 
More, UC Leuven-Limburg, Odisee en Vives. De procedure geldt voor alle opleidingen van de bachelor 
in de verpleegkunde van de Associatie KU Leuven. 

Deze gids helpt je om je competenties duidelijk en transparant te presenteren zodat de assessoren jouw 
dossier kunnen beoordelen. We vertrekken van de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) 
waarover je al beschikt. De gids geeft je geen suggesties om die competenties alsnog in de praktijk te 
verwerven.  

Je overweegt ongetwijfeld de EVC-procedure omdat je graag vrijstelling wenst voor een 
opleidingsonderdeel en om een deel van het studieprogramma niet meer te moeten volgen. De EVC-
procedure leidt echter niet rechtstreeks tot een vrijstelling. Het toekennen van vrijstellingen is geen 
onderdeel van de EVC-procedure zelf, maar is volledig in handen van de instellingen. Er wordt in deze 
EVC-gids daarom maar kort ingegaan op de procedure voor het verkrijgen van een vrijstelling. Of er ook 
deelvrijstellingen worden gegeven, hangt af van de wijze waarop het opleidingsaanbod in de instellingen 
is georganiseerd en kan dus per instelling verschillen.  

Om een vrijstelling te krijgen op basis van jouw praktijkervaring is het wel nodig dat je eerst de EVC-
procedure doorloopt. In een EVC-procedure worden jouw competenties vergeleken met de 
domeinspecifieke leerresultaten van de 'bachelor in de verpleegkunde.'  

Het is ook nog altijd mogelijk om vrijstellingen te krijgen indien je reeds een gelijkaardig 
opleidingsonderdeel hebt gevolgd in een andere opleiding of aan een andere erkende onderwijsinstelling. 
Dan is de EVC-procedure misschien niet nodig en kan je rechtstreeks een vrijstelling aanvragen. We 
spreken dan van de erkenning van verworven kwalificaties (EVK). In deze gids wordt ruim aandacht 
besteed aan het onderscheid tussen de EVC-  en EVK-procedure.  

We wensen je alvast veel succes bij jouw verdere studieloopbaan. Deze gids helpt je om te bepalen of 
EVC daarvan deel kan uitmaken. 

 

2 Wat is het doel van EVC? 

Het hoger onderwijs wil ook toegankelijk zijn voor zij die na het secundair onderwijs niet onmiddellijk het 
hoger onderwijs hebben aangevat en enkele jaren werkervaring hebben opgedaan, of voor zij die enkele 
jaren nadat ze hun hoger diploma behaalden toch nog beslissen verder te studeren in het eigen of een 
ander domein. Het is de bedoeling om het resultaat van dit levenslang leren te erkennen in het verdere 
studietraject. EVC brengt praktijkervaring in rekening en kan zo de drempel om verder te studeren 
verlagen. 

Met de EVC-procedure worden jouw ervaringen erkend met een bewijs van bekwaamheid. De EVC-
procedure is geen alternatieve vorm van examen. Als je bepaalde competenties enkel door zelfstudie 
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hebt verworven zonder concrete toepassing, raden we je aan om in te schrijven voor een examencontract 
voor dat opleidingsonderdeel. EVC is enkel bedoeld voor competenties die je hebt verworven in de 
praktijk of waarvan je aanzienlijk toepassingsmogelijkheden in een praktijksituatie kan aantonen en 
waarvan je ook de nodige bewijsstukken kan voorleggen. 

Het eindresultaat van de EVC-procedure is een bewijs van bekwaamheid dat de verworven competenties 
of leerresultaten vermeldt. Dit document heeft voor jouw studieloopbaan slechts effect als je ermee naar 
de hogeschool (of universiteit) stapt met de vraag om vrijgesteld te worden voor een (deel van een) 
opleidingsonderdeel.  

3 Standaarden van de opleiding 

Jouw competenties worden beoordeeld in het licht van de standaarden van de opleiding, de 
domeinspecifieke leerresultaten van de bachelor in de verpleegkunde.  De domeinspecifieke 
leerresultaten (DLR) worden gezamenlijk uitgewerkt door de instellingen die een bepaalde opleiding 
aanbieden. De NVAO valideert de door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad 
(VLUHR) vastgestelde leerresultaten. 

De domeinspecifieke leerresultaten worden automatisch op niveau ingeschaald in de Vlaamse 
kwalificatiestructuur, opgenomen in de kwalificatiedatabank van het Agentschap Hoger Onderwijs, 
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en gepubliceerd op de website van 
NVAO. De domeinspecifieke leerresultaten voor de professionele bachelors vindt u hier:  
https://www.nvao.net/kwaliteitszorgstelselsvlaanderendomeinspecifieke-leerresultaten/professioneel-
gerichte-bachelor. Voor verpleegkunde werden deze leerresultaten op Vlaams niveau verder 
geconcretiseerd in gedragsindicatoren. Het volledige leerresultatenkader wordt u ter beschikking gesteld 
door de EVC-begeleider.   

In een EVC-procedure gaan wij na of jij op dit moment, met jouw huidige vaardigheden, in staat bent om 
succesvol te werken als verpleegkundige op bachelor niveau op de aangevraagde DLR’s. We vergelijken 
jouw persoonlijk profiel met het leerresultatenkader dat vereist is voor de 'bachelor in de verpleegkunde.'  

De leerresultaten zijn dus de competenties in het hoger onderwijs. 

4 Onderscheid tussen EVC en EVK 

Je zal zelf een vrij duidelijk beeld hebben van jouw ervaring, maar de bedoeling is om ook assessoren 
duidelijk zicht te geven op jouw ervaring in relatie tot de leerresultaten van de opleiding. Zij beslissen 
uiteindelijk of u al dan niet het leerresultaat  bezit. Zoals later in de EVC-gids aan bod zal komen, moeten 
deze eigen ervaringen met documenten gestaafd worden in een portfolio. Tijdens dit in kaart brengen 
van jouw competenties of m.a.w. het inventariseren van de ervaringen en de verschillende documenten, 
zal u moeten stilstaan bij de vraag of de verzamelde informatie verbonden is met EVC (eerder verworven 
competenties) of eerder te maken heeft met EVK (eerder verworven kwalificaties). 

EVC en EVK staan immers voor een verschillende procedure. Concreet betekent dit dat je alle 
documenten (getuigschriften van gevolgde cursussen, diploma’s behaald aan een buitenlandse 
universiteit, verslagen van werkgevers, …) moet klasseren volgens deze onderverdeling. Indien je 
vaststelt dat bepaalde documenten EVK’s zijn, dan moet u zich richten tot de instelling die bij de 
Associatie KU Leuven hoort, zodat zij u hierover verder kunnen inlichten. 

De EVC-procedure stelt geen eisen met betrekking tot het aantal jaren werkervaring, de hoeveelheid 
cursussen en extra opleidingen die je gevolgd moet hebben. Maar net zoals bij een gewone inschrijving 
in het hoger onderwijs moet je voldoen aan “de algemene toelatingsvoorwaarden”. Concreet heeft dit 
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o.m. betrekking op diploma- en taalvoorwaarden. Je vindt deze terug in het onderwijs -en 
examenreglement van de instellingen van de Associatie KU Leuven, waar u zich uiteindelijk zal 
inschrijven. Indien je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden, kan je mits de leeftijd van 21 jaar, 
deelnemen aan de procedure voor afwijkende toelating tot een bacheloropleiding. Dit 
toelatingsonderzoek valt niet onder de EVC-procedure. 

Opgelet! 

Diploma HBO5 Verpleegkunde = EVK, waarvoor je reeds 90 studiepunten vrijstellingen krijgt in de 
professionele bachelor Verpleegkunde. Het diploma is een voorwaarde om te starten in de brugopleiding 
en is dus geen ‘bijkomend’ bewijs in de EVC-procedure. 

 

4.1 Eerder verworven Competenties (EVC) 

EVC staat voor “het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes dat niet werd bekrachtigd door 
een studiebewijs (uit een formeel leertraject).”  

Dit kan m.a.w. heel wat inhouden: de ervaring die je hebt opgedaan in een organisatie, een 
computerprogramma waarmee je hebt leren werken, een verslag van je werkgever dat duidelijk maakt 
dat u heel bekwaam bent in het uitvoeren van statistische analyses, een cursus die je gevolgd hebt, een 
verslag van deelname aan een assessment, … . 

Deze competenties zullen uiteindelijk na het doorlopen van de EVC-procedure al dan niet ‘erkend’ 
worden. Uw competenties worden beoordeeld in een assessment center dat bestaat uit een portfolio, 
verschillende toetsen, simulaties en een interview. Het assessment center neemt ongeveer 1,5 dag in 
beslag.  

De assessments die worden afgenomen hangt af van de competenties of leerresultaten die je wil laten 
beoordelen. Er wordt gestart met een casustoets met meerdere korte casussen (MSC). Indien je de 
procedure wenst verder te zetten, moet je een portfolio samenstellen en krijg je bijkomende assessments 
naargelang je aanvraagdossier. 

 

4.2 Eerder verworven kwalificaties (EVK) 

EVK staat voor “een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al 
dan niet binnen het onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen (voor zover het niet gaat om een 
creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te 
laten gelden)”.  

Bij een kwalificatie liggen de doelen voor het leertraject op voorhand vast én worden deze doelen 
uiteindelijk ook geëvalueerd. Je moet dus een examen hebben afgelegd dat uitmondde in een formeel 
attest. Het kan bijvoorbeeld gaan om diploma’s, attesten, certificaten die u heeft behaald in een 
binnenlandse of buitenlandse onderwijsinstelling, een centrum voor volwassenenonderwijs,... Met deze 
EVK’s kan je rechtstreeks een vrijstelling aanvragen. Indien de inhoud echter onvoldoende overeenstemt 
(naar inhoud of niveau) voor een rechtstreekse vrijstelling, kan het nog steeds ondersteunend bewijs zijn 
in een EVC-procedure.  
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5 Wat levert een EVC-procedure op? 

Wanneer je een EVC-procedure met succes doorlopen hebt, ontvang je een bewijs van bekwaamheid 
en dus NIET automatisch een vrijstelling. Mogelijke vrijstelling(en) voor bepaalde opleidingsonderdelen 
zal je pas later verkrijgen op basis van dit bewijs van bekwaamheid. De goedkeuring voor het al dan niet 
krijgen van een vrijstelling is in handen van de hogeschool (of universiteit) zelf. 

 

5.1 Bewijs van bekwaamheid 

Het bewijs van bekwaamheid is het eindproduct van een EVC-procedure en het officiële bewijs van jouw 
bekwaamheid op bepaalde gebieden. Het geeft een overzicht van de leerresultaten die door de 
validerende instantie van de associatie erkend worden. Uiteraard kunnen daar enkel leerresultaten 
vermeld staan die je via deze procedure hebt laten onderzoeken. Leerresultaten die niet erkend werden 
door het bekwaamheidsonderzoek, worden niet op het bewijs van bekwaamheid vermeld. Dit document 
wordt opgesteld door de instelling zelf en uitgereikt in naam van de validerende instantie van de 
associatie. 

5.1.1 Waar kan ik terecht met het bewijs van bekwaamheid? 

Het bewijs van bekwaamheid is associatiebreed geldig. In dit geval, binnen de Associatie KU Leuven en 
het wordt dus aanvaard bij volgende instellingen: Thomas More, UC Leuven-Limburg, Odisee en Vives. 
Of andere associaties het bewijs van de bekwaamheid aanvaarden is niet gegarandeerd. 

In de instellingen van de Associatie KU Leuven zal je dit bewijs van bekwaamheid enkel met zekerheid 
kunnen gebruiken voor de opleiding waarvoor de procedure is uitgevoerd. Competenties hebben vaak 
een opleidingsgebonden invulling. Een competentie die erkend werd in het kader van opleiding A, krijgt 
niet noodzakelijk dezelfde erkenning in opleiding B. Indien je een andere opleiding wenst te volgen, is 
het eventueel mogelijk dat je voor bepaalde erkende competenties uw bewijs van bekwaamheid als EVK 
kunt benutten. Veelal zal je, gezien de contextgebondenheid van competenties opnieuw een aanvraag 
moeten indienen waarna een bekwaamheidsonderzoek volgt, om uiteindelijk een nieuw bewijs van 
bekwaamheid af te leveren. Raadpleeg hiervoor de EVC-begeleider. 

5.1.2 Hoe lang blijft een bewijs van bekwaamheid geldig? 

In principe blijft uw bewijs van bekwaamheid binnen de Associatie KU Leuven steeds geldig. De instelling 
heeft echter wel het recht om een ‘actualiseringprogramma’ op te leggen wanneer het meer dan vijf jaar 
geleden is dat u uw bewijs behaalde. De leerresultaten (kennis, methodes, vaardigheden/handelingen) 
kunnen namelijk in de loop van de jaren gewijzigd zijn. De meeste domeinen ontwikkelen zich 
tegenwoordig snel en ook de competenties die u nu laat erkennen, zijn over een vijftal jaren waarschijnlijk 
ook al aan een opfrisbeurt toe. 

 

5.2 Vrijstelling via EVC 

De aanvraag van een vrijstelling maakt géén deel uit van de EVC-procedure. Men zal deze vrijstelling 
pas verkrijgen ná het doorlopen van de EVC-procedure en dus nadat het bewijs van bekwaamheid 
uitgereikt is. Dit is logisch aangezien u bij de EVC-aanvraag duidelijk aangeeft voor welke competenties 
je erkend wil worden en niet voor welke opleidingsonderdelen je vrijgesteld wil worden. 

Het is de instelling zelf die bepaalt welke vrijstelling(en) je krijgt op basis van het bewijs van 
bekwaamheid. De instelling beslist dit volledig autonoom. Een vrijstelling betekent dat men een (deel van 
een) opleidingsonderdeel uit jouw studieprogramma schrapt. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de 



blz. 6/15 

 

 

studieomvang vermindert. Je betaalt voor het vrijgestelde opleidingsonderdeel ook geen studiegeld. Bij 
het kiezen van de competenties die je door de validerende instantie van de Associatie KU Leuven wil 
laten erkennen heb je ongetwijfeld rekening gehouden met de competenties die nagestreefd worden met 
het opleidingsonderdeel waarvoor je graag een vrijstelling wenst. Bij het behandelen van jouw aanvraag 
voor een vrijstelling (op basis van EVC) vertrekt men ook van de competenties en gaat men na of het 
bewijs van bekwaamheid voldoende aantoont dat je die competenties beheerst. Uiteraard werd er in 
overleg met de instellingen vastgelegd welke vrijstellingen je kan krijgen indien je bepaalde competenties 
beheerst. 

 

Welke stappen moet ik doorlopen? De EVC- procedure bestaat uit vijf fasen. Het doorlopen van deze 
procedure zal uiteindelijk leiden tot de erkenning van uw competenties.   

 

 

  

1

informatie & 
oriëntering

• Informatie: infodagen 
• Oriëntatie: aanvraag intakegesprek, voorbereiding Quickscan
• Intakegesprek o.b.v. Quickscan en advies
• Inschrijving voor de EVC-procedure

2

Herkenning

• Verzamelen van bewijsmateriaal
• Verkenning/koppeling van je competenties aan de domeinspecifieke leerresultaten

3

Beoordeling

• Assessmentdag 1:  Multiple Short Cases (MSC) 
• Assessmentdag 2: Bijkomende assessments, portfolio en interview
• Beslissing door de beoordelingscommissie

4
Erkenning

• Besluit van het bekwaamheidsonderzoek (resultaat met motivering)
• Afleveren bewijs van bekwaamheid (officieel document)

5

Nazorg & 
beroep

• Doorverwijzing bespreking individueel programma
• Inleiden bezwaar: schriftelijke formulering bezwaar
• Bezwaarprocedure: evaluatie en uitspraak bezwaar
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6 Wanneer kan je deelnemen aan de EVC-procedure? 

 

Er zijn twee periodes waarin je kan deelnemen, telkens met 2 vastgelegde data:  

Assessmentdag 1 

MSC afleggen 

Indiendatum 
Portfolio 

Assessmentdag 
2 

Start bacheloropleiding 

12/06/2019 02/09/2019 17/09/2019 September 2019 

15/10/2019  06/01/2020 14/01/2020 Januari 2020 

Het programma bestaat uit verschillende toetsen, simulaties en interview en neemt twee dagen in beslag. 
Op de eerste assessmentdag neem je deel aan de Multiple Short Cases (MSC). Hiervan krijg je snel de 
resultaten. Indien je op basis van deze resultaten beslist de procedure verder te zetten, neem je deel aan 
de 2e assessmentdag. Hiervoor dien je eveneens een portfolio in.  

Op de 2e assessmentdag nemen we een interview en bijkomende assessments af, afhankelijk van je 
aanvraagdossier. Meer informatie over de inhoud van het assessment vind je bij punt 9. 

Indien je een EVC-aanvraag doet voor de volledige bacheloropleiding in de verpleegkunde plannen we 
een extra assessmentdag in.  

Start tijdig met je te informeren, zodat je voldoende tijd hebt om je voor te bereiden en beroep kan doen 
op ondersteuning van de EVC-begeleider. 

7 Wat houdt de begeleiding in? 

In de informatie- en oriënteringsfase kan je reeds beroep doen op de EVC-begeleider, die verbonden is 
aan de instelling of opleiding waarvoor je interesse hebt. Zowel in de informatie- en oriënteringsfase, als 
in de herkenningsfase kan je contact opnemen met de begeleider. 

Wat mag je verwachten van de begeleider? 

De begeleider kan samen met jou enkele taken uitvoeren: 

 Bespreking van de QuickScan EVC-EVK, een intake-instrument op basis waarvan je advies krijgt 
of het zinvol is een EVC-procedure op te starten. 

 Helpen bepalen of een EVK-procedure mogelijk is. Kan ik met mijn studiebewijzen een EVK-
procedure starten?  

 De EVC-procedure verder uitleggen, steunend op de informatie uit de EVC-gids. Welke stappen 
zal je moeten doorlopen? Welke informatie moet je verzamelen? Wat is het resultaat van de 
procedure? Hoe lang duurt de procedure?  

 Informeren over het bekwaamheidsonderzoek. De begeleider zal informeren over de verschillende 
assessments die kunnen gehanteerd worden tijdens het bekwaamheidsonderzoek. 

 Advies geven bij de samenstelling van het portfolio. De begeleider kan hierbij richtlijnen geven 
m.b.t. de keuze van de bewijsstukken; mogelijke onduidelijkheden bespreken; suggesties geven 
bij het inventariseren van ervaringen en bewijsstukken. Hij kiest niet in jouw plaats de gewenste 
bewijsstukken, maar kan wel een aantal tips of aanwijzingen geven over wat als bewijsstuk eerder 
geschikt zal zijn. Je kan tijdens het zoeken van de verschillende bewijsstukken deze opmerkingen 
meenemen, maar de slotbeslissing heb je zelf in handen. 
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 Informatie geven over de procedure voor het toelatingsonderzoek, ingeval van afwijkende 
toelatingsvoorwaarden. 

 Informatie geven over de procedure voor het behalen van vrijstellingen, of je doorverwijzen naar 
de bevoegde dienst. 

 Informatie geven over welke leerresultaten best samen bewezen worden. 

Opgelet! 
 

Het is vaak een combinatie van een aantal leerresultaten die leidt tot een vrijstelling. 
Het is daarom erg belangrijk dat je opnieuw contact opneemt met de EVC-begeleider. 
Zij adviseert je welke ‘combinatie van leerresultaten’ je best laat beoordelen, zodat je 
kans op vrijstellingen zo groot mogelijk is!  

Je blijft zelf verantwoordelijk voor jouw portfolio. De begeleider neemt geen beslissingen in jouw plaats. 
De begeleider geeft advies dat je al dan niet volgt. Je blijft zelf verantwoordelijk. Het advies van de 
begeleider is op zich geen voldoende reden om gelijk te krijgen in een eventuele beroepsprocedure. 

 Verwacht van de begeleider niet dat hij het portfolio zal samenstellen. De begeleider is geen docent 
die je begeleidt bij een leerproces. De begeleider helpt je alleen de competenties die je al bezit in 
kaart te brengen zodat de assessoren er een juist oordeel over kunnen geven. Verwacht van de 
begeleider dus niet dat hij voor jou bewijsmateriaal verzamelt. 

 Het is niet de taak van de begeleider om jouw teksten (naar vorm of inhoud) te herschrijven. De 
begeleider kan wel advies geven, maar uiteindelijk moet je zelf aantonen dat je de competenties 
beheerst. 

 Verwacht geen voorspelling van de begeleider  of jouw competenties wel of niet erkend zullen 
worden. De gesprekken met de begeleider zijn vooral adviserend. De begeleider kan wel aangeven 
of je leer- en werkervaringen relevant zijn tegen het licht van de beoordelingsstandaarden, maar 
dit mag je niet interpreteren als een deel van de beslissing. De begeleider wil je enkel helpen om 
zoveel mogelijk van jouw competenties te laten erkennen, maar hij neemt de uiteindelijke beslissing 
niet en wordt ook niet door de assessoren bevraagd. Wel is de begeleider goed geïnformeerd over 
de EVC-dossiers uit het verleden, maar beslissen doet hij niet. 

 

8 Wat houdt de aanmelding in? 

Bij dit eerste contact bezorgt men je een QuickScan EVC-EVK die je moet invullen. Op basis hiervan heb 
je een gesprek met de EVC-begeleider. Dit document stelt de begeleider in staat om je een gefundeerd 
advies te geven over de zinvolheid om een EVC-procedure op te starten. Verder wordt nagaan of je 
volledig op de hoogte bent van de procedure en of je reeds in het bezit bent van een EVC-gids en een 
format om jouw portfolio samen te stellen.  

Indien je beslist in te stappen in de EVC-procedure, zal je 55 euro administratieve kost aangerekend 
worden. De aanmelding zal pas officieel zijn nadat je geregistreerd bent. Dit betekent dat u de 
noodzakelijke formulieren zal moeten tekenen (instap EVC-procedure) én de betaling moet uitvoeren. 

Vanaf het moment dat je je registreert, ga je met de associatie een contractuele verbintenis of 
overeenkomst aan en wordt jouw aanvraag opgenomen in een centrale databank. Na deze registratie 
start de procedure. Je neemt deel aan de eerste assesssmentdag. Indien je de procedure wenst verder 
te zetten, ontvang je een portfolioformat voor het samenstellen van jouw portfolio. Je Curriculum Vitae uit 
de QuickScan zal hiervan deel uitmaken. Het portfolio is een verzamelmap waarin je per competentie 
aan de hand van een aantal bewijsstukken en reflecties aantoont dat je de competentie bezit. Vanaf het 
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moment van indienen van het portfolio zal je binnen de 30 werkdagen een bericht ontvangen of en voor 
welke competenties je een bewijs van bekwaamheid behaalt. 

De verdere kosten voor de EVC-procedure worden besproken onder punt 11. 

 

9 Wat houdt de beoordeling in?  

De beoordeling van competenties gebeurt aan de hand van een bekwaamheidsonderzoek. Het 
bekwaamheidsonderzoek of assessment center is een verplicht onderdeel van de procedure, dat volgt 
op de aanmeldingsfase. Dit onderzoek vormt de kern van de EVC-procedure omdat op dat moment de 
competenties of leerresultaten die je op het aanmeldingsformulier hebt aangeduid, onderzocht en 
vervolgens al dan niet erkend worden. Men zal uiteindelijk besluiten of je kon aantonen dat je de 
competenties of leerresultaten beheerst. 

. 

9.1 Inhoud van het assessment 

Hier vind je een overzicht van de assessments die worden afgenomen afhankelijk van de competenties 
of leerresultaten die je wil laten beoordelen.  

Assessmentdag 1 

De multiple short cases acute zorg (MSCa) bestaat uit verschillende korte, schriftelijke casussen in 
de acute zorg. Hoofddoel is je klinisch redeneren te beoordelen en de transfer van je competenties 
naar verschillende zorgcontexten. Ook preventie komt aan bod. Dit is een verplicht onderdeel in de 
EVC-procedure. 

Assessmentdag 2 

Het portfolio met criteriumgericht interview (zie 9.2) is een zelf samengesteld dossier met 
bewijsstukken uit je eigen praktijk om je verworven competenties aan te tonen. Op basis van je portfolio 
en andere assessments wordt beslist welke competenties verder bevraagd worden in een interview. 

De voortgangstoets Zorg op maat is een digitale toets met 80 meerkeuzevragen die de beklijvende 
kennis van zorg op maat nagaat. Zorg op maat wordt eveneens verder bevraagd in het portfolio. 

Met de opdracht ethische casuïstiek wordt vanuit 2 ethische casussen en hun juridische context de 
competenties voor het toepassen van waarden en normen in de zorgcontexten nagegaan.  

De toets Evidence Based Practice (EBP) gaat na in welke mate je vertrouwd bent met 
wetenschappelijke literatuur en in staat bent volgens de evidence based-methode binnen de 
verpleegkundige praktijk te werken. 

Er zijn ook een aantal schriftelijke casussen in de chronische zorg.  

Tot slot kan ook een simulatie onderdeel uitmaken van het assessment. In deze nagebootste 
praktijksituatie kom je in contact met een zorgvrager en worden meerdere competenties beoordeeld zoals 
je professionele relatie, klinisch redeneren, communicatie en reflectie. Afhankelijk van de aanvraag van 
je dossier is de simulatie uitgebreider en komt ook intra- en interprofessioneel samenwerken, organiseren 
en coördineren en instructie/leiding geven aan bod.  
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9.2 Het portfolio en criteriumgericht interview 

Het portfolio is een zelf samengesteld dossier met bewijsstukken uit je eigen praktijk om je verworven 
competenties aan te tonen. Per leerresultaat moet je een overzicht geven van jouw leer- en werkervaring. 
Op basis van je portfolio en andere assessments wordt beslist welke competenties verder bevraagd 
worden in een interview. 

Je zal een map van bewijsstukken aanleggen waarmee je aantoont of je voldoende relevante ervaring 
hebt m.b.t. de verschillende leerresultaten en bijhorende gedragsindicatoren. Mogelijke bewijsstukken 
zijn: evaluatieverslagen, maquettes, papers, verslagen van praktijkervaring, reflecties op cases, 
publicaties, eindproducten of presentaties, opleidingscertificaten,… Dit betekent dat je zelf tijdens deze 
procedure informatie verzamelt waardoor je de assessoren overtuigt dat je de leerresultaten beheerst.  

9.2.1 Hoe stel je een portfolio samen?  

Voor het portfolio wordt een gestructureerde format ter beschikking gesteld. Het portfolio wordt in twee 
identieke exemplaren (één papieren en één digitale versie) ingediend bij de EVC-begeleider. De CV 
vanuit de QuickScan wordt als onderdeel van het portfolio opgenomen. Houd zelf ook steeds het origineel 
in je bezit. Indien je nog niet over het portfolioformat beschikt, kan je deze bekomen via de EVC-
begeleider. Bij de EVC-begeleider kan je steeds terecht wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn. 

 

9.2.2 Hoe wordt een portfolio beoordeeld?  

Er zullen minstens twee assessoren zijn die onafhankelijk van elkaar een oordeel geven over jouw 
competenties. Zij zullen de waarde bepalen van de ingeleverde bewijsstukken in het licht van de 
leerresultaten van de opleiding. De assessoren beschikken over heel wat expertise en kennen de inhoud 
van de opleiding grondig. Ze komen namelijk uit het werkveld of uit de opleiding zelf. De assessoren 
komen onafhankelijk van elkaar tot een oordeel. Tijdens het beoordelen van het portfolio wisselen de 
assessoren geen informatie uit. Ze maken elk een verslag van het onderzoek dat ze hebben uitgevoerd. 
Dit verslag wordt samengebracht op de assessmentdag, waarop ze gezamenlijk tot een eindbeslissing 
komen. 

Criteria waarop bewijsstukken worden beoordeeld: 

- Authentiek: ze vormen een bewijs van het presteren van de kandidaat zelf; 
- Actueel: ze weerspiegelen het huidige competentieniveau van de kandidaat; 
- Relevant: ze zijn voldoende toereikend om relevante elementen van een 

competentie/leerresultaat te dekken; 
- Kwantiteit: ze verwijzen naar een voldoende lange periode van activiteiten; 
- Variatie in contexten: ze verwijzen naar een voldoende variatie in handelings- of 

opleidingscontexten. 

In eerste instantie worden de bewijsstukken gecontroleerd op authenticiteit, actualiteit en relevantie. 
Bewijsstukken die hieraan niet voldoen, zullen in het verdere verloop van de procedure niet meer 
opgenomen worden. Assessoren hoeven met deze documenten geen rekening meer te houden. De 
overige twee criteria, variatie en kwantiteit, worden bekeken over het geheel van de bewijsstukken heen.  

De relevantie van de bewijsstukken is uiteraard een cruciaal criterium. Voor elk van de bewijsstukken die 
je aanlevert in het portfolio moet je aangeven hoe die het leerresultaat en (een of meer van) de 
gedragsindicatoren van de opleiding afdekken. Immers als het bewijsstuk niet aantoont dat je het 
leerresultaat effectief bezit, kan deze ook niet als verworven beschouwd worden.    
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Het is dus belangrijk dat je reflecteert over de bewijsstukken die je verzamelt in het portfolio en dat je 
bewijst dat je in staat bent om wat je via (werk)ervaring hebt geleerd te verbinden met de standaarden 
cq. leerresultaten van de opleiding. 
 
Tips voor je portfolio ! 
 

 Structureer je portfolio: houd de volgorde van de leerresultaten aan (zelfde nummering) 
 Controleer of je bewijsstukken alle gedragsindicatoren van een leerresultaat afdekken! Met 

name, kunnen de assessoren nagaan hoe je dit in de praktijk deed? 
 Ga in je casussen (als bewijsmateriaal) op zoek naar redelijk complexe situaties, anders kunnen 

je competenties onvoldoende beoordeeld worden. 
 Maak je casus concreet, geef je afwegingen en beslissingsproces en reflecteer erop! 
 Als je (deelname)attesten van vormingen als bewijsstuk toevoegt, moet je in je portfolio nog 

aantonen hoe je deze competenties toepast in de praktijk en wat je ‘bijkomend’ hebt geleerd 
(voor het zelfde geld lag je te slapen tijdens de cursus, theorie is geen praktijk... ) 

 Vraag feedback aan je EVC-begeleider, het verhoogt je kansen tot succes! 

 
 
Een aantal vaardigheden, inzichten enz. zijn niet louter te beoordelen door een portfolio. Sommige zaken 
zijn moeilijk aan te tonen met een document, omschrijving, verslag, werkstuk. Die moeten ook op een 
andere manier bewezen worden. Het criteriumgericht interview wordt als aanvulling bij en/of verdieping 
van het portfolio gebruikt. 
Tijdens het interview bevraagt de assessor je op een gestructureerde manier over jouw competenties. 
Men vraagt naar concrete voorbeelden die aantonen dat je de competentie of het leerresultaat beheerst. 
Hierdoor wil men zo een specifiek en nauwkeurig mogelijk beeld krijgen van de competentie. Je kan je 
enkel voorbereiden op het criteriumgericht interview door het portfolio nog eens goed te herlezen en jezelf 
af te vragen welke vragen de assessoren zouden stellen om na te gaan of je de competenties of 
leerresultaten echt wel zelf beheerst. Het interview wordt afgenomen door minstens twee assessoren. 

 

9.3 Eindresultaat van het bekwaamheidsonderzoek 

Op basis van het uitgevoerde bekwaamheidsonderzoek nemen de assessoren gezamenlijk voor elk 
leerresultaat één van de onderstaande beslissingen: 

a. Het is voldoende bewezen dat de aanvrager het leerresultaat beheerst (op een bepaald niveau). 
Het leerresultaat wordt erkend.  

b. Het is onvoldoende bewezen dat de aanvrager het leerresultaat beheerst. Het leerresultaat wordt 
niet erkend. 

Zij stellen een verslag op. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle onderzochte leerresultaten met 
daarbij de vermelding of deze al dan niet erkend worden en in geval van niet-erkenning een korte 
omschrijving van de reden hiervoor. Eveneens wordt per leerresultaat aangeduid op basis van welk soort 
assessment de beoordeling gebeurde.  

 

10 Wat is de erkenning? 

Erkenning van jouw competenties is dan het opmaken van het bewijs van bekwaamheid door de 
instelling, in de naam van de validerende instantie. Het ‘bewijs van bekwaamheid’ en het verslag van de 
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gemandateerde instantie of persoon zijn dus niet hetzelfde. Het verslag is een opsomming van 'alle 
competenties of leerresultaten' waarvoor je de EVC-procedure hebt gestart met de vermelding of ze 
erkend worden of niet. Het bewijs van bekwaamheid is een officieel document. Het is het laatste 
document van de EVC- procedure en omvat een opsomming van de erkende leerresultaten voor de 
opleiding die je wenst te volgen. 

Binnen de 30 werkdagen na de start van de procedure ontvang je een bericht of en voor welke 
leerresultaten je een bewijs van bekwaamheid ontvangt, het eventuele bewijs van bekwaamheid en een 
afschrift van het verslag van de gemandateerde persoon/instantie i.v.m. het besluit dat men nam. 

Je zal het bewijs van bekwaamheid zelf moeten afhalen en tekenen voor ontvangst. Na het verkrijgen 
van dit bewijs van bekwaamheid kan je je eventueel richten tot de instelling waar je je hebt ingeschreven 
om vrijstellingen te vragen op basis van het bewijs van bekwaamheid. 

 

11 Wat kost de EVC-procedure? 

De onderstaande tabel geeft weer wat een EVC-procedure in een aantal verschillende situaties zal 
kosten.  

Vooraleer een aanvraag onderzocht wordt, betaalt de aanvrager een instapkost van 55 Euro aan de 
instelling waartoe hij zijn aanvraag richt. Na het intakegesprek, betaalt de aanvrager voorafgaand aan de 
verdere afhandeling van de procedure aan dezelfde instelling de volgende bijkomende kosten: 

Dit bedrag moet betaald worden voor de beoordelingsfase en is dus onafhankelijk van de erkenning van 
de competenties. 

Voor een hele opleiding: 

a) 590 euro als hij in algemene termen competenties op het niveau van een bachelor of de specifieke 
competenties van een welomschreven bacheloropleiding laat onderzoeken; 
b) 770 euro als hij in algemene termen competenties op het niveau van een master of de specifieke 
competenties van een welomschreven masteropleiding laat onderzoeken, zonder dat hij beschikt over 
een bachelordiploma; 
c) 230 euro als hij in algemene termen competenties op het niveau van een master of de specifieke 
competenties van een welomschreven masteropleiding laat onderzoeken en hij beschikt over een 
bachelordiploma; 
  

Voor specifieke competenties i.f.v. een opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen:  

De bijkomende kosten van ten hoogste 590 euro, gedifferentieerd in verhouding tot de complexiteit van 
het bekwaamheidsonderzoek. Er wordt een tweedeling gemaakt tussen  

- eenvoudige toetsen (in grote groep, gestandaardiseerd) waarvoor 50 euro per toets wordt 
aangerekend; 

- en meer uitgebreide toetsen (individueel, meer omkadering) waarvoor 150 euro per toets wordt 
aangerekend.  

Indien een combinatie van assessmentinstrumenten wordt gebruikt, worden de bedragen opgeteld, 
zonder dat zij de in het vorig lid bepaalde plafonds kunnen overschrijden.  
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Een student die zich naderhand inschrijft voor een opleiding op grond van de EVC-beoordeling, krijgt 
20% van de hoger beschreven bedragen terugbetaald onder de vorm van een reductie van het studiegeld 
voor de opleiding. Dit principe geldt ook ten aanzien van de instellingen die afspreken om de beoordeling 
van EVC gezamenlijk binnen één instelling te laten gebeuren. 

 

Concreet voor de EVC-procedure bachelor in de verpleegkunde betekent dit: 

Je betaalt 55 euro administratieve kosten bij de opstart van je dossier.  

Afhankelijk van het soort assessment betaal je meer of minder:  

• 590 euro voor volledige opleiding  

• 50 euro per toets wanneer je slechts enkele leerresultaten wilt valideren 

De mogelijke toetsen vind je terug bij de rubriek ‘Inhoud van het Assessment’. Je betaalt enkel voor de 
toetsen waar je effectief aan deel neemt. Deze beslissing kan je herbekijken na assessmentdag 1. 

Als je deelneemt aan het assessment en nadien inschrijft in de bacheloropleiding in de Verpleegkunde 
dan krijg je 20% korting op bovenstaande bedragen (via korting op je inschrijvingsgeld). Door het 
succesvol valideren van jouw competenties betaal je minder inschrijvingsgeld omdat je een aantal 
vrijstellingen krijgt. 

Indien je een EVC-aanvraag doet voor professionele doeleinden, bv. een promotie, zonder nadien in de 
opleiding in te schrijven, betaal je het volledige bedrag. 

 

12 Nazorg en beroepsmogelijkheden 

Na afloop van het assessment krijg je een bewijs van bekwaamheid met de vermelding van alle 
verworven competenties of leerresultaten. Je kan terug contact opnemen met de EVC-begeleider voor 
het bespreken van de vrijstellingen in het opleidingsprogramma. Op basis van dit bewijs krijg je dus bij je 
effectieve inschrijving in de bacheloropleiding vrijstellingen toegekend. Dit valt buiten de EVC-procedure.   

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing over de erkenning van uw competenties en u daarvoor 
gegronde redenen heeft, kan u in beroep gaan. 

Neem eerst contact op met de EVC-begeleider. Hij kan u meer toelichting geven bij de inhoud van het 
bewijs van bekwaamheid, het verslag en het verloop van uw EVC-aanvraag. Indien u na de argumentatie 
van de EVC-begeleider overtuigd blijft dat de procedure voor het erkennen van uw competenties niet 
goed werd uitgevoerd, dan bestaat de mogelijkheid om binnen een termijn van vijf kalenderdagen - na 
tekening voor ontvangst van het bewijs van bekwaamheid - schriftelijk en aangetekend - een vraag tot 
heroverweging voor te leggen aan de beroepsinstantie. 

U vindt de beroepsprocedure in het onderwijs- en examenreglement van de instelling. 

Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop uw bezwaar werd behandeld, kan u het dossier 
voorleggen aan de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Voor meer informatie: 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/raad/default.htm  

(Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, Hendrik Consciencegebouw 7 A, Koning 
Albert II-laan 15, 1210 Brussel). 
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De discussie over het al dan niet verkrijgen van vrijstellingen is geen onderdeel van deze EVC-procedure. 
U zal dan ook in het kader van EVC geen beroep kunnen aantekenen tegen de beslissing van de 
opleidingen omtrent het geven van vrijstellingen. 

 

13 Slotbeschouwing 

Het begrip ‘erkenning verworven competenties’ kent een breed toepassingsgebied.  Ook in Vlaanderen 
zijn er EVC-initiatieven die gericht zijn op specifieke beroepsgroepen en er zullen ongetwijfeld nog andere 
EVC-procedures ontstaan. EVC zoals ze in deze gids beschreven wordt, heeft enkel betrekking op 
leerresultaten die ook in het Vlaamse hoger onderwijs aan de hogescholen (en universiteiten) worden 
nagestreefd.  

EVC in het hoger onderwijs is de bevoegdheid van de associaties, maar in de Associatie KU Leuven zijn 
het de opleidingen die de beoordeling effectief zullen uitvoeren. De validerende instantie van de 
Associatie KU Leuven zal de nodige maatregelen nemen om de kwaliteit van de procedures te 
garanderen. 

De partnerinstellingen van de Associatie KU Leuven kijken ernaar uit om u als student te verwelkomen. 
Met uw ervaring vormt u een verrijking voor onze leergemeenschap.  
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14 Waar kan ik terecht? 

Afhankelijk van in welke instelling u de EVC-procedure wenst te doorlopen, kunt u terecht bij volgende 
EVC-begeleiders: 

 Instelling Contact 

 

 

Thomas More – Turnhout hanne.caems@thomasmore.be 

Thomas More – Lier kristel.versteven@thomasmore.be 

Thomas More –  Mechelen ann.demey@thomasmore.be 

 

UCLL - Leuven lieve.dewinter@ucll.be 

UCLL - Genk inge.smolders@ucll.be 

 

VIVES - Kortrijk francine.deplae@vives.be 

VIVES – Roeselare wendy.verheyen@vives.be 

VIVES – Brugge hanne.vancaillie@vives.be 

 

Odisee – St. Niklaas kathy.pletinckx@odisee.be 

Odisee – Brussel kathy.pletinckx@odisee.be 

Odisee - Aalst Lieselot.vandroogenbroeck@odisee.be 

 

 


