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1. Leeswijzer en samenvatting  
 
1.1 Leeswijzer 
Wilt u weten wat de aanleiding en doelstellingen van dit evaluatieverslag waren? En hoe 
de evaluatie is opgezet? En wat de kenmerken zijn van de onderzochte groep? In 
hoofdstuk 2 Inleiding vindt u al deze gegevens. 
 
In hoofdstuk 3 kunt u lezen wat onze bevindingen en conclusies zijn naar aanleiding van 
een analyse die wij maakten van alle ontvangen EVC-rapportages.  
 
Hoofdstuk 4 is een weergave van de uitkomsten van een telefonische enquête onder 89 
kandidaten die zich bij FCB hebben aangemeld voor het doorlopen van een EVC-
procedure. Het hoofdstuk eindigt met een aantal conclusies. 
 
De 89 kandidaten die hebben deelgenomen aan de telefonische enquête hebben wij aan 
het eind van de vragenlijst nog bevraagd op hun overige persoonlijke bevindingen. Een 
aanzienlijk deel had aanvullende opmerkingen te melden met een overeenkomstige 
strekking, waarop wij hebben besloten deze weer te geven in hoofdstuk 5 samen met 
onze conclusies. 
 
Hoofdstuk 6 bevat een weergave van de uitkomsten en onze conclusies van de 
telefonische enquête onder 54 contactpersonen bij de werkgever van de aangemelde EVC 
kandidaten. Zij geven hun mening over het verloop en de uitkomsten van de EVC-
procedure die hun werknemers al / niet doorlopen hebben.  
 
In hoofdstuk 7 vindt u de belangrijkste conclusies op een rij gezet. 
 
De samenvatting van dit evaluatie onderzoek vindt u op de volgende pagina. 
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1.2 Samenvatting 
FCB (en daarvoor het Sectorfonds Welzijn) is al vanaf 2003 actief aan de slag met EVC. 
Aanleiding is de veronderstelling van sociale partners dat EVC een belangrijk en 
interessant instrument is in het kader van beroepskwalificering en loopbaanontwikkeling.  
Om zicht te krijgen op de mogelijkheden van EVC zijn sociale partners, toen nog binnen 
het Sectorfonds Welzijn, in het 2003 gestart met het project EVC. Uitgangspunt was de 
mogelijkheden van EVC te laten zien, en een bijdrage te leveren aan verbetering van de 
kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid. Belangrijke doelen voor het project EVC 
waren: 
• werkgevers en werknemers in WMD, JZ en Kinderopvang (KO) informeren over 

mogelijkheden en toepasbaarheid van EVC; 
• werkgevers en werknemers in WMD, JZ en KO informeren over wat waan en 

werkelijkheid is in de wereld van EVC; 
• kwaliteit van het (regionale) aanbod aan EVC-procedures verder zichtbaar maken; 
• werkgevers en werknemers in WMD, JZ en KO concrete ondersteuning bieden bij het 

vinden van kwalitatief goede EVC-procedures; 
• werkgevers en werknemers in WMD en JZ concreet ervaring laten opdoen met EVC-

procedures;  
• monitoren van kwaliteit en toegankelijkheid van EVC-procedures voor WMD, JZ en 

KO;  
• sturen op kwaliteitsverbetering en EVC-procedures laagdrempeliger maken. 
 
Onderdeel van dit EVC project was het beschikbaar stellen van 100 EVC-procedures voor 
werknemers binnen de Jeugdzorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in de 
periode 2006 en 2008. Deze 100 procedures zijn vanuit FCB gevolgd en geëvalueerd. Dit 
evaluatieverslag is daar de uitkomst van. De evaluatie richt zich op: 
1. Zicht krijgen op stand van zaken kwaliteit EVC-procedures (transparantie, 

toegankelijkheid en degelijkheid) 
2. Zicht krijgen op eventuele verschillen tussen EVC-uitvoerders  
3. Zicht krijgen op beleving en waardering van de EVC-kandidaten en hun werkgevers 
 
Werkwijze 
o 58 ontvangen EVC-rapportages zijn geanalyseerd 
o 89 kandidaten zijn telefonisch geïnterviewd, waarvan het merendeel van de vragen 

alleen voor de 56 kandidaten was die de EVC-procedure hebben afgerond.  
o werkgevers van 54 kandidaten zijn telefonisch geïnterviewd, waarvan voor 40 

kandidaten geldt dat zij de EVC-procedure afgerond hebben.  
 
De EVC-kandidaten 
Vanuit dit project hebben 115 kandidaten zich aangemeld bij FCB voor het doorlopen van 
een EVC-procedure. Deze kandidaten zijn afkomstig uit de branches Jeugdzorg, Welzijn 
en Maatschappelijke Dienstverlening of hebben de intentie in deze branches te willen 
werken.  
Van deze 115 kandidaten zijn er uiteindelijk 107 aangemeld bij een EVC-uitvoerder: 77 
kandidaten bij een uitvoerder voor een EVC-procedure op HBO-niveau en 30 voor een 
EVC-procedure op MBO-niveau. Van deze 107 kandidaten hebben 59 kandidaten de EVC-
procedure helemaal afgerond (peildatum 7 oktober 2008). 
De doorlooptijd van het project is 2 jaar: 2006-2008.  
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Kandidaten  HBO MBO Totaal 
Aantal kandidaten dat de EVC-procedure heeft 
afgerond: 

36 23 59 

Aantal kandidaten dat tijdens de EVC-procedure 
is gestopt. (dwz wel aangemeld, ook 
ondergebracht bij uitvoerder, maar uiteindelijk 
niet gestart, of voortijdig gestopt)  

28 4 32 

Aantal kandidaten dat nog bezig is met EVC-
procedure: 

13 3 16 

                                                                          
totaal 

77 30 107 

 
 
Uitkomsten van de EVC-procedures 
Van de 59 kandidaten die de EVC-rapportage hebben afgerond hebben wij op 1 EVC-
rapportage na hiervan een kopie ontvangen. 
Onderstaande tabel geeft aan welke uitkomsten de 58 EVC-rapportages geven en wat de 
genoemde mogelijkheden tot / rechten op verzilvering zijn.  
Eerst de uitkomsten op HBO-niveau: 
 
Uitkomsten van de EVC-rapportages binnen het HBO en mogelijkheden 
tot verzilvering (meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal 
rapportages 
waarin dit 
voorkomt 

a studiepunten  12 

b vrijstellingen voor een deel van de opleiding 24 

c opleidingsadvies 21 

d. anders   7 

e. diploma   1 

f. certificaten   0 
 

Hierbij mag nadrukkelijk vermeld worden dat de Hogeschool Utrecht aan 1 kandidaat het 
HBO-diploma verstrekt heeft op basis van de EVC-rapportage. Dat is naar ons idee nog 
niet eerder gebeurd binnen het HBO!  
 
De uitkomsten op MBO-niveau: 
 
Uitkomsten van de EVC-rapportages binnen het MBO en mogelijkheden 
tot verzilvering (meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal 
rapportages 
waarin dit 
voorkomt  

a studiepunten    0 

b vrijstellingen voor aangetoonde deelkwalificaties  11 

c. opleidingsadvies   4 

d. anders, namelijk: zie toelichting   0 

e. diploma  10 

f. certificaten 13 

g. niets   0 
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Doorlooptijd van de EVC-procedure volgens bevindingen van de geïnterviewde 
kandidaten 
Bij 42% (= bijna 9 kandidaten) van de MBO kandidaten en bij 60% (=21 kandidaten) 
van de HBO kandidaten bedroeg de totale doorlooptijd van de EVC-procedure tussen de 7 
– 12 maanden. Voor 3% (= 1 kandidaat) van de HBO kandidaten en voor 5 % (= 2 
kandidaten) van de MBO kandidaten geldt dat de doorlooptijd meer dan een jaar 
bedraagt.  
 
Tevredenheid van de geïnterviewde kandidaten  
Van de geïnterviewde 21 kandidaten die een EVC-procedure binnen het MBO hebben 
doorlopen èn afgerond is 76% (= 16 kandidaten) heel tevreden tot tevreden en 10% 
ontevreden zijn over het verloop van de EVC-procedure. Van de 35 geïnterviewde 
kandidaten binnen het HBO geldt dat 68 % (= 24 kandidaten) heel tevreden tot tevreden 
en 17% ontevreden tot heel ontevreden zijn over het verloop van de EVC-procedure.  
 
Van de geïnterviewde 21 kandidaten die een EVC-procedure binnen het MBO hebben 
doorlopen èn afgerond is 86 % (= 18 kandidaten) heel tevreden tot tevreden en 5 % 
ontevreden zijn over de uitkomsten van de EVC-procedure. Van de 35 geïnterviewde 
kandidaten binnen het HBO geldt dat 68 % (=24 kandidaten) heel tevreden tot tevreden 
en 17% ontevreden tot heel ontevreden zijn over het verloop van de EVC-procedure. 
 
Met name binnen het HBO komen de uitkomsten niet overeen met de verwachtingen 
vooraf. Van de 35 geïnterviewde kandidaten binnen het HBO geldt dat voor 11% (=4 
kandidaten) de verwachtingen overeenkomen, voor 6% (= 2 kandidaten) heeft de EVC-
procedure meer opgeleverd, maar voor 37% heeft de EVC-procedure minder opgeleverd 
dan vooraf verwacht. Voor de 21 geïnterviewde kandidaten binnen het MBO komen de 
verwachtingen voor 52% (= 11 kandidaten) overeen met de uitkomsten, 14% (= 5 
kandidaten) geeft aan dat de EVC-procedure zelfs meer heeft opgeleverd en voor 14% 
heeft de EVC-procedure minder opgeleverd.  
 
Tevredenheid van werkgevers 
De respondenten binnen de Jeugdzorg zijn voor 6 van de 17 kandidaten tevreden tot 
heel tevreden over het verloop van de EVC-procedure van de kandidaat. Voor 4 
kandidaten is men ontevreden.  
54% van deze werkgevers zijn tevreden tot heel tevreden en 18 % is ontevreden tot heel 
ontevreden over de uitkomsten van de EVC-procedures 
 
Binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn de respondenten over 13 van de 
37 kandidaten tevreden over het verloop van de EVC-procedure. Voor 16 kandidaten zijn 
de werkgevers ontevreden tot heel ontevreden.  
59% van deze werkgevers is tevreden tot heel tevreden en 21% is ontevreden tot heel 
ontevreden over de uitkomsten van de EVC-procedures.  
 
Conclusies  
De algemene conclusie die getrokken kan worden is dat EVC in haar huidige vorm nog 
niet tegemoet komt aan de verwachtingen en doelen van sociale partners binnen de 
branches Jeugdzorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Dat geldt met name 
voor het HBO, binnen de MBO organisaties in dit onderzoek speelt de te lange 
doorlooptijd, maar dit is te wijten aan interne logistiek. Van de 107 kandidaten die zich 
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hebben aangemeld voor een EVC procedure hebben uiteindelijk slechts 59 kandidaten de 
EVC-procedure afgerond. Dat is net 50%.  
Overige kandidaten zijn na de intake of gedurende de EVC-procedure afgehaakt vanwege 
persoonlijke redenen, maar vooral ook vanwege (het ontbreken van) de begeleiding, de 
tijdsinvestering in relatie tot onduidelijke beoordelingscriteria, de ontmoedigende 
informatie uit de intakegesprekken. Dit speelt vooral binnen het HBO.  
 
Conclusies die te maken hebben met het zicht krijgen op beleving en 
waardering van de EVC-kandidaten en hun werkgevers 
 
1. Werkgevers en werknemers zien EVC in concept als een bruikbaar instrument 
voor personeels- en loopbaanplanning en zijn kritisch over het huidige verloop 
en de uitkomsten 
 Werkgevers en werknemers geven aan EVC een bruikbaar instrument te vinden in het 
kader van personeels- en loopbaanplanning. Van de geïnterviewde werkgevers in de 
Jeugdzorg geeft 53 % aan dat zij EVC willen opnemen als beleidsinstrument, 43% van de 
geïnterviewde werkgevers binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening vindt dat 
ook. Bijna alle werkgevers geven wel aan dat zij, gezien hun ervaringen nog huiverig 
staan tegenover echt opnemen en uitvoeren van EVC als beleidsinstrument. 
De werknemers scoren nog iets hoger dan de werkgevers: 48 van de 64 kandidaten die 
een EVC-procedure binnen het HBO hebben doorlopen (75%) zou de werkgever 
aanraden EVC in te zetten als onderdeel van P&O- / opleidingsbeleid. Dit geldt ook voor 
19 van de 25 kandidaten die binnen het MBO een EVC-procedure hebben doorlopen 
(76%).  
Werkgevers zijn minder tevreden over het verloop en de uitkomsten van de EVC-
procedure dan de EVC-kandidaten.  
 
2. Goede voorlichting en begeleiding vanaf de start van de EVC-procedure is een 
belangrijke indicator voor tevredenheid van de kandidaten 
Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat tevredenheid van kandidaten in sterkere mate wordt 
bepaald door het verloop en de begeleiding dan door de uitkomsten. Belangrijk 
aandachtspunt daarbij is het leren werken met portfolio’s en competenties. Voor oudere 
werknemers geldt dat zij deze manier van denken en werken niet kennen. Zij zullen 
vooraf hier goed op voorbereid moeten worden. Het MBO is vooralsnog beter in staat 
deze voorlichting en begeleiding vorm te geven dan het HBO, gezien de hogere mate van 
tevredenheid over het MBO van de kandidaten.  
 
3. Werkgevers willen een belangrijke rol bij de EVC–procedure vervullen 
Werkgevers vinden EVC een belangrijk instrument en willen daarom meer betrokken 
worden bij de EVC-procedure. Bijvoorbeeld bij de assessments en bij het verzamelen en 
beoordelen van bewijslast. Werkgevers geven aan behoefte te hebben aan meer contact 
en informatie-uitwisseling met de EVC-uitvoerders.  
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Conclusies die te maken hebben met het zicht krijgen op stand van zaken 
kwaliteit EVC-procedures (transparantie, toegankelijkheid en degelijkheid) 
 
4. EVC is gebaat bij landelijke standaarden en verwordt anders tot 
organisatiegebonden erkenning 
Een kandidaat die een EVC-procedure heeft afgerond verwacht dat de EVC-rapportage 
landelijk erkend wordt. Binnen het MBO lukt dit ook. De gehanteerde standaarden zijn 
gebaseerd op de landelijk vastgestelde eindtermendocumenten. Op basis van de EVC-
rapportage worden officiële deelcertificaten en/of een diploma afgegeven.  
Binnen het HBO ontbreekt een dergelijke landelijke erkenning / standaard. De 
standaarden die gehanteerd worden, zijn in de meeste gevallen de door de 
onderwijsinstellingen ontwikkelde opleidings(competentie)profielen. De EVC-rapportages 
zijn daarmee gebaseerd op interne opleidingsstandaarden en zijn moeilijk te vertalen 
naar een landelijke standaard. Kandidaten begrepen vaak ook niet wat er nu aan 
competenties was aangetoond. De waarde van de EVC-rapportage is gebonden aan de 
EVC-uitvoerder en wordt niet landelijk door alle HBO opleidingsinstellingen erkend. Ook 
het eventueel verzilveren van de uitkomsten is gebonden aan de EVC-aanbieders. Dit 
versterkt de bovenstaande conclusie dat EVC-procedures in het HBO het karakter hebben 
van het bepalen van de instroommogelijkheden binnen een opleiding.  
 
5. EVC gaat niet over ervaringskennis maar over examenkennis 
Met het erkennen van verworven competenties zoals FCB dat in het project voor ogen 
had wordt aangegeven dat het beroepsonderwijs niet de enige plaats is waar 
competenties ontwikkeld kunnen worden. Er zijn in haar visie ook andere wegen om te 
voldoen aan de eisen die de beroepspraktijk stelt. Het in dit project laten uitvoeren van 
EVC-procedures door onderwijsinstituten heeft aan het licht gebracht dat er in de EVC-
procedures vooral is gekeken naar de relaties met de onderwijsinhoud en de kwalificaties 
voor beginnende beroepsbeoefenaren.  
Dit leidt ertoe dat de EVC-procedures voor een belangrijk deel uitgaan van de kennis en 
competenties zoals die gevraagd worden van hun examenkandidaten. Examenkennis en 
competenties zijn een vertaling van wat een startende beroepsbeoefenaar moet weten en 
kunnen. Dit is wat anders dan ervaringskennis die een ervaren beroepsbeoefenaar 
ontwikkeld heeft. Deze gerichtheid op examenkennis zien we vooral binnen het HBO 
terug. Bijvoorbeeld doordat kandidaten nog een afstudeeropdracht moeten maken 
voordat zij kunnen aantonen dat hun ervaring een diploma waard is, of dat alleen eerder 
gedane opleidingen meegewogen worden in termen van vrijstelling. Gezien de 
uitkomsten uit de geanalyseerde EVC-rapportages en de opmerkingen in hoofdstuk 5 lijkt 
het erop dat dit een ongunstig effect heeft gehad voor de FCB kandidaten. Kandidaten 
hadden een hogere verwachting van de uitkomsten juist door hun jarenlange ervaring en 
deze ervaring is niet naar volle tevredenheid van de kandidaten erkend. Slechts 17 % 
van de HBO-kandidaten geeft aan dat de uitkomsten van de EVC-procedure 
overeenkomen met de verwachtingen vooraf of dat zelfs meer is opgeleverd dan 
verwacht, tegenover 66% van de Mbo-kandidaten. Ook werkgevers geven aan 
ontevreden te zijn over de uitkomsten van de EVC-procedures. 
 
6. EVC wordt in het HBO gebruikt als intake-assessments  
Doel van het erkennen van eerder verworven competenties is voor FCB altijd geweest om 
de opgedane ervaringen van kandidaten in te passen in een stelsel van officiële 
erkenningen met civiel effect. Ervaringen uit het verleden worden herkend en erkend 
door middel van een onderwijsetiket.  
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De rapportages uit met name het HBO houden zich vooral bezig met verwachtingen voor 
de nabije toekomst door het afgeven van vrijstellingen voor delen van een opleiding. 
EVC-procedures lijken in het HBO vooral ingezet te worden om verkorte 
opleidingstrajecten te kunnen bepalen. Zij verworden hiermee tot intake-assessments. 
Dit gebruik van EVC is vooral problematisch voor kandidaten die aangeven geen 
opleiding te willen volgen, zij geven aan vooral officiële erkenning te willen voor hun -in 
het verleden- opgedane ervaring. Van de EVC-kandidaten die zich hebben aangemeld 
voor de EVC-procedure was dit de belangrijkste motivatie voor deelname aan de EVC-
procedure (44% van de kandidaten binnen Jeugdzorg en 20% van de kandidaten binnen 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). Het merendeel van de EVC-kandidaten in 
het HBO (37 resp. 43%) geeft aan dat de EVC-procedure minder heeft opgeleverd dan 
verwacht.  
Ook blijkt dit gebruik van EVC lastig voor kandidaten die een brede EVC-procedure willen 
doorlopen, dus de competenties afgezet tegen meerdere opleidingsstandaarden of tegen 
zowel een MBO als HBO standaard.  
 
7. EVC is een mooi concept maar bijt in haar eigen staart vanwege de lange 
doorlooptijden en de geringe mate van verzilvering in het HBO. 
Kandidaten en werkgevers geven aan dat zij EVC een mooi concept vinden. De te lange 
doorlooptijd van de EVC-procedures maakt dat EVC in haar eigen staart bijt. Voor 
kandidaten die de ambitie hadden om een HBO-opleiding te gaan doen was het in veel 
gevallen efficiënter en sneller geweest als zij zich meteen hadden ingeschreven voor deze 
opleiding. Vergelijking door de kandidaten van hun opleidingsadvies met dat van 
medestudenten liet daarnaast zien dat er weinig verschil zat tussen de opleidingsroutes 
van de wel en geen EVC-kandidaten. Kandidaten stellen zich niet voor niets de vraag of 
het doorlopen van de EVC-procedure alle tijd en inzet is waard geweest.  
 
Conclusies die te maken hebben met het zicht krijgen op eventuele verschillen 
tussen EVC-uitvoerders  
 
8. Uitreiken van certificaten en diploma is al wel gemeengoed in het MBO maar 
niet in het HBO 
Binnen het MBO is het gemeengoed geworden om certificaten en diploma´s uit te reiken 
op basis van de EVC/rapportages. Bijna alle MBO kandidaten hebben certificaten met 
civiel effect en/ of een diploma ontvangen. Binnen het HBO is het uitreiken van 
certificaten en diploma met civiel effect nog geen gemeengoed. Slechts 1 kandidaat heeft 
een diploma ontvangen, dat is een unicum te noemen. 
 
9. Het keurmerk “erkend EVC-aanbieder” zegt nog niets over de invulling van de 
EVC-rapportage.  
Er zijn grote verschillen te zien in de rapportages van de erkende1 EVC-uitvoerders, 
zowel in het gehanteerde format, als in de ondertekening, beoordeling van de 
aangetoonde competenties en de mate van verzilvering. Het erkennen als EVC-aanbieder 
zegt niets over de wijze waarop de EVC-rapportages zijn ingevuld en ook niets over de 
wijze van verzilveren.  
 

                                                      
1 Erkenning slaat hier op de uitgifte van het keurmerk door het Kenniscentrum EVC 
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Aanbevelingen voor sociale partners vanuit de conclusies van dit project  

EVC wordt door werkgevers en werknemers gezien als een bruikbaar instrument in het 
kader van personeels- en loopbaanplanning. Aansturing en monitoring van de kwaliteit 
blijft noodzakelijk. Dit gaat zowel over de kwaliteit van de procedures maar ook over de 
mate waarin de EVC-rapportages met civiel effect te verzilveren zijn. Dat moet leiden tot 
een aantal aanbevelingen die in het gesprek met de Stuurgroep FCB worden besproken 
en geformuleerd. 
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2. Inleiding 
 
In dit inleidende hoofdstuk komt allereerst aan bod wat de aanleiding en het doel waren 
voor het organiseren en bekostigen van de EVC-procedures voor medewerkers uit de 
Jeugdzorg en uit Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, van welke visie op EVC 
FCB uitgaat en hoe dit project is aangepakt.  
 
Daarna volgt een overzicht van de aantallen en kenmerken van de betrokken EVC-
kandidaten, de toedeling naar EVC-uitvoerders en de aantallen EVC-kandidaten die de 
EVC-procedure al dan niet hebben afgerond of nog bezig zijn (ten tijde van het houden 
van dit evaluatieonderzoek).  
In de laatste paragraaf van het hoofdstuk komen de doelen en de werkwijze van de 
evaluatie aan bod.  
 
2.1 Aanleiding en doel van het EVC project voor Jeugdzorgen Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening  
 
Aanleiding voor dit EVC project en visie op EVC 

FCB (en daarvoor het Sectorfonds Welzijn) is al vanaf 2003 actief aan de slag met EVC. 
Aanleiding is de veronderstelling van sociale partners dat EVC een belangrijk en 
interessant instrument is in het kader van beroepskwalificering en loopbaanontwikkeling.  
FCB gaat hierin uit van de volgende omschrijving en toepassingsmogelijkheden van EVC: 
EVC staat voor het erkennen van verworven competenties. Deze competenties kunnen 
binnen het onderwijs, maar zeker ook binnen andere omgevingen als werk, 
vrijwilligerswerk, privé verworven worden. De erkenning geeft aan dat de opgedane 
ervaring waarde heeft die via een certificaat of diploma met civiel effect verzilverd kan 
worden.  
EVC procedures kunnen ingezet worden als een individu een opleiding wil volgen om zo 
te bepalen wat de weg tot diplomering nog is (kwalificerende EVC), en EVC-procedures 
zijn in de visie van FCB ook een handig instrument als een individu zijn werkervaring wil 
meten aan een of meer standaarden met civiel effect (ontwikkelingsgerichte EVC). In de 
visie van FCB staat het volgen van een EVC-procedure los van een aanmelding voor een 
opleidingstraject. De uitkomst van een EVC-procedure kan zijn dat een kandidaat een 
opleiding gaat volgen. 
 
Om zicht te krijgen op de mogelijkheden van EVC zijn sociale partners, toen nog binnen 
het Sectorfonds Welzijn, in het 2003 gestart met het project EVC. Uitgangspunt was de 
mogelijkheden van EVC te laten zien, en een bijdrage te leveren aan verbetering van de 
kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid. Belangrijke doelen voor het project EVC 
waren en zijn: 
• werkgevers en werknemers in WMD, JZ en Kinderopvang (KO) informeren over 

mogelijkheden en toepasbaarheid van EVC; 
• werkgevers en werknemers in WMD, JZ en KO informeren over wat waan en 

werkelijkheid is in de wereld van EVC; 
• kwaliteit van het (regionale) aanbod aan EVC-procedures verder zichtbaar maken; 
• werkgevers en werknemers in WMD, JZ en KO concrete ondersteuning bieden bij het 

vinden van kwalitatief goede EVC-procedures; 
• werkgevers en werknemers in WMD en JZ concreet ervaring laten opdoen met EVC-

procedures;  
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• monitoren van kwaliteit en toegankelijkheid van EVC-procedures voor WMD, JZ en 
KO;  

• sturen op kwaliteitsverbetering en EVC-procedures laagdrempeliger maken. 
Om deze doelen te bereiken is gekozen voor een praktische aanpak, zichtbaar en dicht 
bij de branches en individuele werkgevers en werknemers, die FCB tevens in staat om 
een reëel beeld te krijgen van de kwaliteit van het huidige aanbod aan EVC-procedures.  
 
Najaar 2005 is door FCB een doorstart gemaakt met het project EVC wat uiteindelijk 
heeft geleid tot het laten uitvoeren en bekostigen van in totaal 186 EVC procedures op 
MBO niveau binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen, voor pedagogisch 
medewerkers die niet voldeden aan de in de CAO gestelde diploma-eis van SPW-3, met 
speciale aandacht voor de doelgroep met een diploma KVJV-2. Van dit project is eind 
2006 een evaluatierapport verschenen2. Conclusies uit dit rapport waren:  
o Er bestaan te grote verschillen tussen EVC-uitvoerders 
o Goede voorlichting en begeleiding vanaf de start van de EVC-procedure zijn 

belangrijke indicatoren voor tevredenheid van de kandidaten.  
o Uitreiken van certificaten en diploma is nog geen gemeengoed. 
o EVC is een goed instrument in het kader van beroepskwalificering 
o Een relatief onbekend fenomeen als EVC kan het beste in de praktijk en via mond-

tot-mondreclame tot wasdom komen. 
o De combinatie van organiseren, bekostigen, monitoren en evalueren van EVC-

procedures is een goede manier om zicht te krijgen op de (verschillen in) kwaliteit 
van EVC-procedures en EVC-uitvoerders. 

 
Vanuit deze conclusies zijn door FCB aanbevelingen geformuleerd voor sociale partners: 
o Maak uitkomsten en ervaringen van dit project wereldkundig en dring bij de EVC-

uitvoerders aan op kwaliteitsverbetering.  
o Dring bij de EVC-uitvoerders aan op kennisdeling. 
o Laat FCB doorgaan met het actief informeren over de mogelijkheden van EVC en 

het ondersteunen van werkgevers en werknemers bij het gebruik maken van EVC. 
o Laat FCB voorlopig doorgaan met het inkopen, organiseren en (gedeeltelijk) 

bekostigen van EVC-procedures.  
o Ga door met monitoren en evalueren van de kwaliteit EVC-procedures.  
o Verzamel branchespecifieke informatie over het werken met EVC 
o Houd vast aan landelijk geldende erkenning (als uitkomst van EVC-procedures). 
o Verbreed aanbod aan EVC-procedures naar de branches Jeugdzorg en Welzijn en 

Maatschappelijke Dienstverlening.  
 
Als vervolg op deze conclusies en aanbevelingen konden vanaf medio 2006 ook 
kandidaten uit de branches Jeugdzorg, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 
(m.u.v. peuterspeelzaalwerk en I/D-ers omdat zij al via andere en eerdere projecten 
aanmerking waren gekomen) zich aanmelden voor een EVC-procedure op kosten van 
FCB. In totaal is geld gereserveerd voor 100 procedures binnen deze branches.  
 

                                                      
2 Ervaring met erkennen van ervaring; Evaluatie EVC-procedures Leidsters Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
2004-2006. Te downloaden via www.fcbwjk.nl    
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Doelen en beoogde resultaten  

Samengevat kent het EVC project voor Jeugdzorg, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening 
De volgende doelen en beoogde resultaten:  
a. Werkgevers en werknemers in de FCB branches actief informeren over wat EVC is en 

volgens sociale partners zou moeten zijn, en waarvoor EVC kan worden gebruikt.  
b. Werkgevers en werknemers concrete ondersteuning bieden bij het vinden van 

kwalitatief goede EVC-procedures en –uitvoerders. In de praktijk gaat het vooral om 
gericht verwijzen en het attenderen op mogelijke valkuilen.  

c. Werkgevers en werknemers laagdrempelig zelf ervaring laten opdoen met EVC-
procedures, voor een belangrijk deel door het organiseren en bekostigen (centraal 
inkopen) van een beperkt aantal EVC-procedures.  

d. De kwaliteit van het (regionale) aanbod aan EVC-procedures zichtbaar maken door de 
kwaliteit en toegankelijkheid van EVC-procedures te monitoren en te evalueren;  

e. Gericht sturen op kwaliteitsverbetering en stimuleren dat EVC-procedures 
laagdrempeliger worden; 

f. Zicht krijgen op toekomstige gewenste rol van FCB op het terrein van EVC. 
 
Dit evaluatierapport gaat met name in op de doelen c en d. De conclusies in hoofdstuk 7 
haken aan bij doelstelling e, voor zover dat binnen het bereik van FCB en sociale 
partners ligt. 
 
2.2 Aanpak EVC project voor Jeugdzorg, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening, 
 
De aanpak binnen dit EVC project bestond uit het werven van kandidaten voor het 
doorlopen van EVC-procedures, het zoeken naar EVC uitvoerders waar deze kandidaten 
ondergebracht konden worden, het centraal inkopen van die procedures, het houden van 
een tussentijdse monitoring onder de kandidaten en de contactpersonen bij hun 
werkgevers en de evaluatie van de EVC-procedures.  
 
Werven kandidaten voor EVC procedures en kandidaten onderbrengen bij EVC 

uitvoerders 

Sinds medio 2006 konden kandidaten uit de branches Jeugdzorg, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening (m.u.v. PSZ en ID-ers) zich aanmelden voor een EVC-
procedure aan op kosten van FCB. FCB organiseerde deze op dezelfde manier als voor 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen in 2004-2006. Dat wil zeggen, FCB kocht EVC-
procedures in tegen een vaste prijs en voorwaarden in bij het ROC, de Hogeschool of een 
ander instituut. Daarbij volgde FCB zoveel mogelijk de wens van de betreffende 
kandidaat. Een van de voorwaarden was dat de uitvoerder na afloop een 
(geanonimiseerde) rapportage van de uitkomsten aanleverde, volgens een vooraf 
aangeleverd format. 
Of iemand in aanmerking kwam voor een EVC-procedure op kosten van FCB werd in de 
eerste plaats bepaald door de vraag of deze kandidaat een toegevoegde waarde had om 
beter zicht te krijgen op de kwaliteit en toegankelijkheid van EVC-procedures. Criteria 
daarbij waren: 
- regionale spreiding; 
- diversiteit in motivatie en doel van de EVC-procedure; 
- diversiteit in functies, opleidingsachtergrond, ervaring en (deel)branches; 
- diversiteit in wie initiatief neemt: werkgever/werknemer, samen? 
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Met andere woorden, FCB selecteerde de aanmeldingen op hun relevantie voor de 
monitoring en evaluatie. FCB heeft dat van begin af aan steeds kenbaar gemaakt, om te 
voorkomen dat het beeld ontstond dat EVC-procedures alleen maar de moeite waard zijn 
als een ander ze betaalt.  
 
In eerste instantie konden belangstellenden zich tot 1 september 2006 aanmelden.  
Omdat er op die datum aanzienlijk minder aanmeldingen waren dan de beschikbare 
honderd, heeft FCB op dat moment alle aanmeldingen uit de branches Jeugdzorg en 
Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening gehonoreerd, behalve die van vooraf 
uitgesloten groepen: ID-ers en peuterspeelzaalleidsters en kandidaten waarbij volgens de 
toen geldende CAO de werkgever verantwoordelijk was voor de bekostiging van de EVC-
procedure.  
Daarnaast heeft FCB in enkele gevallen (16) ook aanmeldingen gehonoreerd van mensen 
die op dat moment nog geen betaalde baan hadden in Jeugdzorg of Welzijn en 
Maatschappelijke dienstverlening, maar dat wel ambiëren. Voor een deel ging het om 
vrijwilligers, voor een andere deel om werkzoekenden.  
Wat opviel, is dat de nieuwe aanmeldingen die daarna binnenkwamen voornamelijk 
kwamen vanuit organisaties van waaruit zich al eerder een of meerdere kandidaten 
hebben gemeld. In die zin is een zelfde patroon waarneembaar als destijds in 
kinderopvang en peuterspeelzalen.  
 
Niet onvermeld mag blijven dat, in vergelijking met de EVC-procedures voor 
kinderopvang en peuterspeelzalen, bij aanvang van het EVC project voor jeugdzorg, 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in 2006 de afspraken met de EVC-
uitvoerders veel moeilijker tot stand kwamen. Oorzaken: 
o Een relatief groot deel van de kandidaten had een achtergrond of ambitie buiten 

het primaire proces, terwijl binnen ROC’s alleen contacten bestonden met EVC-
uitvoerders in het sociaalagogische domein. Binnen het HBO moesten de contacten 
op het terrein van EVC in nog helemaal opgebouwd worden, los van domein.  

o Veel kandidaten wilden een EVC-procedure op HBO-niveau. In de praktijk bleken de 
meeste Hogescholen de zaken intern nog niet op orde te hebben.  

o De meeste EVC-uitvoerders in het HBO waren nog niet toegerust om zogenoemde 
ontwikkelingsgerichte EVC-procedures uit te voeren, terwijl veel van de kandidaten 
nog geen duidelijk beeld hebben in welke richting zij een EVC-procedure zouden 
willen doorlopen. Dit in tegenstelling tot de kinderopvang en peuterspeelzalen waar 
het in alle gevallen ging om SPW-3, een van de eerste kwalificaties waarvoor, op 
initiatief van het toenmalige AWO-fonds/Sectorfonds Welzijn EVC-instrumentarium 
is ontwikkeld door de OVDB (inmiddels Calibris geheten) in samenspraak met 20 
ROC’s. 

 
Naast deze aanloopproblemen speelden er ook andere zaken die maakten dat de 
afspraken met de EVC uitvoerders voor JZ en WMD moeilijker tot stand kwamen: 
o Het eens worden over wat EVC is (EVC als instrument voor toelating tot een 

(verkorte) opleiding, EVC zonder koppeling aan het volgen van een opleiding, EVC 
als instrument dat leidt tot landelijk of branche-erkende uitkomsten). FCB is daar 
heel uitgesproken in. EVC-uitvoerders, met name in het HBO, bleken daar anders 
over te denken (EVC als toelating tot een (verkorte) opleiding), en dit kwam pas 
gaandeweg de samenwerking tot uiting. Ondanks de gesprekken die voorafgaand 
aan de samenwerking gevoerd waren. 
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o Het, ondanks beloftes, toezeggingen en voornemens tot op heden ontbreken van 
landelijke erkenning van de uitkomsten van EVC-procedures in het HBO. Dat 
betekent dat een kandidaat de uitkomsten alleen kan gebruiken voor vrijstellingen 
bij de Hogeschool waar ook de procedure is doorlopen. Het heeft voor kandidaten 
dan ook vaak geen zin om een EVC-procedure te doorlopen bij een HBO-uitvoerder 
ver buiten de eigen woonplaats. Voor kandidaten in het Noorden van Nederland 
betekende dit dat zij bijna een jaar hebben moeten wachten tot daar een 
Hogeschool EVC-procedures kon aanbieden. 

 
2.3 Aantallen en kenmerken van de EVC kandidaten en toedeling naar EVC-
uitvoerders 
 
In totaal hebben 115 kandidaten zich aangemeld, waarvan er 8 zich hebben 
teruggetrokken nog voordat zij zijn aangemeld bij een EVC uitvoerder. Redenen voor dit 
voortijdig terugtrekken zijn divers en te herleiden tot persoonlijke omstandigheden.  
In deze paragraaf staat een aantal kenmerken van deze kandidaten op een rij. De 
paragraaf eindigt met een overzicht waaruit blijkt bij welke EVC-uitvoerder de kandidaten 
terecht zijn gekomen.  
 
Kandidaten gerelateerd aan CAO 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat het merendeel van de kandidaten bij aanmelding bij 
FCB afkomstig is uit organisaties die de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 
volgen.  
 
CAO aantal 
Jeugdzorg 33 
Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening 

65 

Anders 17 
Totaal 115 
 
De kandidaten die onder de categorie “Anders” vallen hebben bij de aanmelding 
aangegeven dat zij een betaalde baan in de jeugdzorg of binnen welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening ambiëren.  
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Kandidaten naar provincie 

Verreweg de meeste kandidaten komen uit de provincie Noord-Holland. Binnen Welzijn 
en Maatschappelijke Dienstverlening valt op dat daarnaast veel kandidaten afkomstig zijn 
uit de provincies Noord-Brabant en Utrecht. Het feit dat er veel kandidaten uit deze 
provincies komen heeft te maken met een aantal actieve werkgevers die meer dan 5 
kandidaten hebben aangemeld voor een EVC-procedure. 
 
Provincie Jeugdzorg 

(JZ) 
Welzijn en 
Maatschappelijke 
Dienstverlening 
(WMD) 

Totaal 

Drenthe 0 2 2 
Flevoland 1 1 2 
Friesland 4 1 5 
Gelderland 4 5 9 
Groningen 4 4 8 
Limburg 3 4 7 
Noord-Brabant 4 14 18 
Noord-Holland 15 16 31 
Overijssel 1 8 9 
Utrecht 2 11 13 
Zuid-Holland 4 6 10 
Overig (België woonplaats, werkzaam in 
Nederland) 

1 0 1 

Totaal 43 72 115 
 
 

Motieven van kandidaten om zich aan te melden voor een EVC-procedure 

Op het aanmeldingsformulier werd aan de  kandidaten gevraagd wat voor hen de reden 
was om zich aan te melden als kandidaat voor een EVC-procedure. Er waren meerdere 
antwoorden mogelijk. 
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De kandidaten die het antwoord “Anders” kozen, deden dat in nagenoeg alle gevallen in 
aanvulling op en ter nadere onderbouwing van één van de voorgestructureerde 
antwoorden. Ze zijn sterk individueel gekleurd en het betreft zelden een nieuwe reden.  
 
Kandidaten naar EVC-procedure op MBO en HBO-niveau  

Onderstaand overzicht geeft de verdeling weer van de 107 kandidaten die aangemeld 
zijn bij een EVC-uitvoerder voor een EVC-procedure op MBO- en op HBO-niveau. De acht 
kandidaten die zich hebben teruggetrokken tellen in de verdere analyse niet meer mee.  
 
Branche HBO MBO Totaal 
Jeugdzorg 
 

32 7 39 

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 
 

45 23 68 

                                                                             

totaal 

77 30 107 

 
Kandidaten naar EVC-uitvoerder 

De 107 kandidaten zijn ondergebracht bij 16 verschillende EVC-uitvoerders. Hierbij zijn 
we zoveel mogelijk uitgegaan van de voorkeur van de kandidaat voor een EVC-
uitvoerder. Vaak waren dat EVC-uitvoerders in de nabije woon- of werkomgeving van de 
kandidaat of waren het EVC-uitvoerders waar de kandidaat al een opleiding had gevolgd. 
Kandidaten waarvan niet duidelijk was of zij hun ervaring tegen een standaard op MBO of 
HBO niveau wilden afzetten werden aangemeld bij ROC Midden Nederland omdat deze 
EVC-uitvoerder als enige is staat was om daar onderscheid in aan te brengen. Dit gold 
ook voor kandidaten die aangaven een ontwikkelingsgerichte EVC te willen doorlopen. 
Onderstaande tabel geeft aan om welke uitvoerders het gaat. In hoofdstuk 5 staat in 
hoeverre kandidaten de procedure hebben afgerond.  

Waarom heeft u zich aangemeld voor een evc-procedure? 
(meerdere antwoorden mogelijk, aantal respondenten n=115) 
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EVC-kandidaten per uitvoerder 

Uitvoerders op MBO-niveau aantal 
kandidaten 

Albeda College 1 

Nova College 1 

OVD Groep (voorheen De Bron) 3 

ROC A12 1 

ROC Midden Nederland 16 

ROC van Twente 8 

 
EVC-kandidaten per uitvoerder 
Uitvoerders op HBO-niveau aantal 

kandidaten 
Avans Hogeschool 1 
Christelijke Hogeschool Nederland (nu: 
Stenden Hogeschool) 

3 

Fontys Hogescholen 5 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 6 
Haagse Hogeschool 1 
Hogeschool Utrecht 16 
Hogeschool van Amsterdam 20 
Hogeschool van Rotterdam 12 
Hogeschool InHolland 4 
NCOI Opleidingsgroep 8 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden  1 
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2.4 Stand van zaken aangemelde kandidaten per 7 oktober 2008 
 
Ten tijde van het schrijven van dit evaluatierapport zijn nog niet alle aangemelde 
kandidaten klaar met hun EVC-procedure. In deze paragraaf geven we een overzicht van 
de stand van zaken. 
 
Aantallen kandidaten die de EVC-procedure hebben afgerond, tussentijds zijn 

gestopt en nog bezig zijn ten tijde van het schrijven van dit evaluatierapport.  

 
Kandidaten  HBO MBO Totaal 
Aantal kandidaten dat de EVC-procedure heeft 
afgerond: 

36 23 59 

Aantal kandidaten dat tijdens de EVC-procedure 
is gestopt. (dwz wel aangemeld, ook 
ondergebracht bij uitvoerder, maar uiteindelijk 
niet gestart, of voortijdig gestopt)  

28 4 32 

Aantal kandidaten dat nog bezig is met EVC-
procedure: 

13 3 16 

                                                                          
totaal 

77 30 107 

 
 
MBO 

EVC-kandidaten per uitvoerder EVC-procedure 

Uitvoerders op MBO-niveau n=aantal 
kandidaten 

Afgerond 
n (in %) 

Gestop
t 
n (in 
%) 

Bezig 
n (in 
%) 

Albeda College 1 1  (100,0) 0   (0,0) 0   (0,0) 

Nova College 1 1  (100,0) 0   (0,0)  0   
(0,0) 

OVD Groep (voorheen De Bron) 3 0      
(0,0) 

1 (33,3) 2 (66,7) 

ROC A12 1 1  (100,0) 0   (0,0) 0   (0,0) 

ROC Midden Nederland 16 12   
(75,0) 

3 (18,7) 1   (6,3) 

ROC van Twente 8 8 (100,0) 0   (0,0) 0   (0,0) 

  

De kandidaten die in de kolom “bezig” genoemd zijn, zijn minder dan 3 maanden geleden 
gestart met de EVC-procedure. 
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HBO 

 
EVC-kandidaten per uitvoerder EVC-procedure 
Uitvoerders op HBO-niveau aantal 

kandidaten 
Afgerond 
n (in %) 

Gestopt 
n (in %) 

Bezig 
n (in 
%) 

Avans Hogeschool 1 0     (0,0) 1  (100,0) 0   (0,0) 
Christelijke Hogeschool Nederland (nu: 
Stenden Hogeschool) 

3 0     (0,0) 1    
(33,3) 

2 (66,7) 

Fontys Hogescholen 5 0     (0,0) 3   (60,0) 2 (40,0) 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 6 1   (16,7) 3   (50,0) 2 (33,3) 
Haagse Hogeschool 1 1 (100,0) 0    (0,0) 0   (0,0) 
Hogeschool Utrecht 16 6   (37,5) 8  (50,0) 2 (12,5) 
Hogeschool van Amsterdam 20 9  (45,0) 9  (45,0) 2 (10,0) 
Hogeschool van Rotterdam 12 11  (91,7) 1    (8,3) 0   (0,0) 
Hogeschool InHolland 4 2  (50,0) 1  (25,0) 1 (25,0) 
NCOI Opleidingsgroep 8 6  (75,0) 0    (0,0) 2 (25,0) 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden  1 0    (0,0) 1 (100,0) 0   (0,0) 
 
De kandidaten die in de kolom “bezig” genoemd zijn, hebben, gerekend vanaf de datum 
van aanmelding bij de EVC-uitvoerder tot de peildatum oktober 2008, een doorlooptijd 
die ligt tussen de 6 en de 21 maanden.  
 
Uit de toelichting blijkt dat persoonlijke omstandigheden van de kandidaat hierin een rol 
spelen, maar opvallend is ook dat er door zes kandidaten (bijna 50% van degenen die 
nog bezig zijn) gerept wordt over omstandigheden binnen de Hogescholen die de EVC-
procedure bemoeilijken. Tussen haakjes staat de EVC-uitvoerder die het betreft. 
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Doorlooptijden in het HBO 

Doorlooptijd 
kandidaten die nog 
bezig zijn met hun 
EVC-procedure 

aantal Toelichting 

6 maanden 1 in 2008 gestart, overgestapt van InHolland naar de 
Hogeschool van Amsterdam 

7 maanden 1 in 2008 gestart, persoonlijke omstandigheden 
(NCOI) 

8 maanden 1 in 2008 gestart, persoonlijke omstandigheden 
(Hogeschool van Amsterdam) 

8 maanden 1 in 2008 gestart, intern bij het NCOI was iets mis 
gelopen 

13 maanden 1 moeizaam traject + persoonlijke omstandigheden 
(Fontys) 

16 maanden 1 moeizaam traject (Fontys) 
16 maanden* 3 geen informatie over bekend (InHolland en 2x 

Christelijke Hogeschool Nederland) 
17 maanden** 1 opnieuw gestart in 2008 na opstartproblemen bij de 

Hogeschool van Amsterdam.  
18 maanden 1 kandidaat ondervond problemen met invullen 

portfolio, nu weer opgepakt (Hogeschool Utrecht) 
20 maanden 1 geen informatie over bekend (Hogeschool Utrecht). 

HU ondervindt intern problemen met het achterhalen 
van de status van deze kandidaat. 

21 maanden 1 persoonlijke omstandigheden  (Hogeschool Arnhem 
Nijmegen) 

totaal 13  

* Ondanks herhaalde verzoeken aan het adres van de EVC-uitvoerder is geen reactie 
gegeven. 
** De kandidaat kreeg na aanmelding van de Hogeschool van Amsterdam te horen dat 
zij niet konden aangeven op welke wijze de uitkomsten van de EVC-procedure verzilverd 
zouden kunnen worden in een maatwerk-/deeltijdopleiding. De kandidaat wilde die 
onduidelijkheid niet, en heeft gewacht met zijn EVC-procedure totdat er duidelijkheid 
kwam vanuit de HvA. Dit heeft een jaar geduurd. 
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Tussentijdse overstap van kandidaten 

Tijdens de EVC-procedure zijn 5 kandidaten overgestapt naar een andere EVC-
uitvoerder: 4 kandidaten naar een andere HBO-uitvoerder en 1 kandidaat van een HBO-
uitvoerder naar een MBO-uitvoerder. In hoofdstuk 5 komen we hier verder op terug.  
 
Aantal 
kandidaten 

Van Naar Toelichting overstap door kandidaat 

1 NCOI 
(particuliere 
aanbieder) 

Hogeschool 
Utrecht 

gebrek aan begeleiding en onvoldoende 
contactmogelijkheid 

1 IN Holland ROC Midden 
Nederland 

EVC-procedure bood niet de mogelijkheden tot 
verzilvering 

1 Hogeschool 
van 
Amsterdam 

Hogeschool 
Utrecht 

kandidaat volgde al een opleiding bij HU 

1 IN Holland Hogeschool 
van 
Amsterdam 

kandidaat moest zich na aanmelding voor EVC 
inschrijven voor opleiding 

1 NCOI 
(particuliere 
aanbieder) 

Noordelijke 
Hogeschool 
Leeuwarden 

NHL bleek een EVC aan te bieden die beter 
aansloot op ervaring kandidaat 

 
 
2.5 Doel en werkwijze evaluatie EVC-procedures 
 
Bij de start van het EVC-project voor Jeugdzorg en Welzijn is, in navolging van de 
evaluatie van de EVC-procedures voor de Kinderopvang besloten om de EVC-procedures 
na afloop te evalueren. We beschrijven hier de doelen voor de evaluatie en de gevolgde 
werkwijze. 
 
Doelen van de evaluatie 

1. Zicht krijgen op stand van zaken kwaliteit EVC-procedures (transparantie, 
toegankelijkheid en degelijkheid) 
2. Zicht krijgen op eventuele verschillen tussen EVC-uitvoerders  
3. Zicht krijgen op beleving en waardering van de EVC-kandidaten en hun werkgevers 
4. Uitkomsten van het evaluatieonderzoek gebruiken als input voor overleg met actoren 
die verantwoordelijk zijn voor of invloed (kunnen) hebben op de kwaliteit van EVC-
procedures.  
 
Werkwijze evaluatie 

De evaluatie is vanuit drie verschillende invalshoeken uitgevoerd: een analyse van de 
EVC-rapportages, een enquête onder de EVC-kandidaten en een enquête onder de door 
de EVC-kandidaten genoemde contactpersoon (direct leidinggevende en/of een P&O-
functionaris) bij hun werkgever.  
 
o Analyse van de EVC-rapportages 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de door de EVC-uitvoerders aangeleverde 
geanonimiseerde rapportages van de uitkomsten van de afgeronde EVC-procedures.  
De uitkomsten van deze analyse staan in hoofdstuk 3.  
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o Enquête onder de 107 EVC- kandidaten.  
Het betreft hier alle kandidaten die zijn aangemeld door FCB bij een uitvoerder, dus ook 
degenen die onderweg zijn afgehaakt of nog bezig waren op het moment dat zij door ons 
benaderd zijn. 
De enquête is per e-mail aangekondigd bij de kandidaten, met de bedoeling om de 
enquête telefonisch af te nemen. Kandidaten die na drie belpogingen nog niet waren 
bereikt, hebben de enquête per post ontvangen met het verzoek deze schriftelijk te 
retourneren of zelf contact op te nemen voor het telefonische interview. Alle telefonische 
interviews zijn door dezelfde onderzoeker uitgevoerd.  
De uitkomsten van deze enquête staan in hoofdstuk 4 en 5.  
 
o Enquête onder werkgevers van de 107 EVC- kandidaten.  
Het betreft hier de contactpersonen van de werkgevers die ten tijde van aanmelding bij 
FCB zijn opgegeven door de kandidaten, voor zover er sprake was van een werkgever. 
Benaderd zijn alleen de contactpersonen van de werkgevers uit de groep kandidaten die 
hebben meegewerkt aan de enquête. Als extra check tijdens de evaluatie van de 
kandidaten hebben we gevraagd of de indertijd opgegeven contactpersoon nog correct 
was, en ook of de betreffende contactpersoon van de werkgever nog steeds benaderd 
mocht worden.  
Indien de ten tijde van aanmelding bij FCB opgegeven contactpersoon uiteindelijk toch 
niet is benaderd kan dit de volgende redenen hebben:  
- kandidaat is na de aanmelding bij een andere werkgever gaan werken; 
- contactpersoon van de werkgever na aanmelding is niet meer werkzaam bij de 
organisatie; 
- kandidaat heeft aangegeven tijdens evaluatie dat deze werkgever niet benaderd 
mag worden. 
De benaderde contactpersonen van de werkgevers kunnen evengoed betrekking hebben 
op kandidaten die onderweg zijn afgehaakt of nog bezig zijn. In die gevallen zijn de 
vragen die betrekking hebben op de uitkomsten overgeslagen. 
De enquête is per e-mail aangekondigd bij de contactpersonen bij de werkgever, met de 
bedoeling om de enquête telefonisch af te nemen. Contactpersonen die na drie 
belpogingen nog niet waren bereikt, hebben de enquête per post ontvangen met het 
verzoek deze schriftelijk te retourneren of zelf contact op te nemen voor het telefonische 
interview. Alle telefonische interviews zijn door dezelfde onderzoeker uitgevoerd.  
De uitkomsten van deze enquête staan in hoofdstuk 6.  
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3. Uitkomsten analyse geanonimiseerde EVC-rapportages 
 
Dit hoofdstuk gaat over de uitkomsten van de analyse van de EVC-rapportages die EVC-
uitvoerders volgens het format van FCB of volgens het format van het Kenniscentrum 
EVC hebben ingevuld en aangeleverd. Doel van deze analyse is het zicht krijgen op de 
kwaliteit van de EVC-procedures aan de hand van de EVC-rapportages en op eventuele 
verschillen tussen de EVC-uitvoerders. 
Het gaat hier alleen over de in totaal 59 kandidaten die de EVC-procedure hebben 
doorlopen en afgerond. Een aangeleverde rapportage betekent dat een EVC-procedure 
volledig is afgerond. Met alle uitvoerders heeft FCB de contractuele afspraak gemaakt dat 
een kopie van de aan de kandidaat verstrekte (rapportage)documenten aan FCB wordt 
verstrekt, en zonodig anoniem als de kandidaat dit heeft aangegeven. We beginnen met 
een weergave van de onderzoeksgroep en de respons. 
 
3.1 Onderzoeksgroep en respons  
 
Naar aanleiding van de door de EVC-uitvoerders aan FCB verstrekte EVC-rapportages 
kunnen we constateren dat we bijna 100% respons hebben. We missen 1 rapportage van 
de Hogeschool InHolland. Ondanks meerdere verzoeken is deze niet naar ons 
toegestuurd.  
 
3.2 EVC-rapportages en opleidingsstandaarden 
 
Uit de 58 rapportages blijkt dat de EVC-procedures tegen de volgende 
opleidingsstandaarden zijn afgezet: 
Opleidingsstandaard op HBO-niveau aantal 
Bachelor Bedrijfskundig Management 4 
Bachelor Bedrijfskundige Informatica 1 
Bachelor Personeelsmanagement 1 
Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) 10 
HRM Bachelor 1 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) 11 
Management Economie en Recht 1 
Pedagogiek 1 
Personeel en Arbeid 1 
Sociaal-pedagogische Hulpverlening (SPH) 4 
Totaal 35 
Opleidingsstandaard op MBO-niveau aantal 
Boekhoudkundig Medewerker-3 2 
Directiesecretaresse-4 1 
Helpende welzijn-2 5 
Helpende welzijn-2 en Sociaal pedagogisch werker-3 1 
Helpende welzijn-2 en Sociaal pedagogisch werker-3 en 4 2 
Secretaresse-3 2 
Secretaresse-4 1 
Sociaal juridische dienstverlening 1 
Sociaal pedagogisch werker-3 3 
Sociaal pedagogisch werker-4 5 
Totaal 23  
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De EVC-procedures binnen het MBO hanteren als standaard de landelijk geldende 
eindtermendocumenten. Het HBO kent een dergelijke structuur niet en daarom gaan wij 
in de volgende paragraaf nader in op de gehanteerde standaard voor EVC-procedures 
door de HBO-uitvoerders.   
 
Gehanteerde standaard voor EVC-procedures in het HBO 

Er zijn in de EVC-rapportages van het HBO 3 soorten standaarden te ontdekken: 
1. Opleidingsprofiel of competentieprofiel van de individuele opleiding 
2. Landelijk opleidingsprofiel3 (door sommige EVC-uitvoerders landelijk kwalificatieprofiel 
genoemd).  
3. Beroepsprofiel 
 
Uitvoerders op HBO-niveau Respons EVC-standaard 
  1 2 3 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 1 X   
Haagse Hogeschool (HHS) 1 X   
Hogeschool Utrecht (HU) 6   X 
Hogeschool van Amsterdam (HVA) 9 X   
Hogeschool van Rotterdam (HVR) 11 X   
Hogeschool InHolland (INH) 1  X  
NCOI Opleidingsgroep (NCOI) 6 X   
Totaal 35    
 
In de hierboven genoemde opleidingsstandaarden binnen het HBO zagen we dat de 
standaard CMV 10x gebruikt is, de standaard MWD 11x en de standaard SPH 4 x. Voor 
deze standaarden is er het landelijk opleidingsprofiel (zie voetnoot 2). Toch wordt deze 
standaard maar 1 x genoemd, door InHolland.  
Opvallend is dat verreweg de meeste hogescholen binnen het sociaal agogisch domein 
als standaard hun eigen opleidings- of competentieprofiel hanteren.  
Consequenties van het hanteren van het eigen opleidings- of competentieprofiel zijn 
onder andere: 
o de verzilvering van de uitkomsten van de EVC-procedure is sterk gekoppeld aan de 

individuele opleidingsinstelling. Voor de kandidaten uit het noorden van Nederland 
betekende dit bijvoorbeeld dat zij, door het lang ontbreken van de mogelijkheid tot 
EVC in het Noorden, de EVC-procedure in Utrecht doorlopen hebben. Het is voor 
hen de vraag hoe de onderwijsinstellingen in het Noorden de uitkomsten van de 
EVC-rapportages van de Hogeschool Utrecht verzilveren als deze kandidaten een 
opleiding willen volgen als vervolg op de EVC-procedure. 

o Kandidaten bij de Hogeschool van Rotterdam zien in hun EVC-rapportage onder 
aangetoonde competenties terug: “u beheerst aantoonbaar Deeltijd 2”, en daarbij 
wordt verwezen naar een bijgevoegde bijlage (een kopie uit de studiegids) waarin 
met een lichtgevende stift de onderdelen aangekruist staan die de kandidaat nog 
moet behalen om in aanmerking te komen voor het diploma. 

                                                      
3 Het HBO kent binnen het sociaal agogisch domein landelijke opgestelde opleidingsprofielen als kader voor de 
SPH, CMV, MWD en Pedagogiek-opleidingen.  Deze opleidingsprofielen zijn gebaseerd op door het werkveld 
gelegitimeerde beroepsprofielen. Hogescholen hebben met elkaar afgesproken dat ze zich aan deze 
opleidingsprofielen houden bij het vormgeven van hun opleidingen.   
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o Kandidaten van de Hogeschool van Rotterdam kregen als eindoordeel dat zij onder 
andere de competenties afstudeerproject en de (intervisie)module “reflective 
practitioner” niet aantoonbaar beheersten. Dit is een door de opleidingsinstelling 
opgelegde vorm die hoort bij het volgen van de opleiding; het is geen competentie 
die is afgeleid van een beroepsprofiel.  

 
3.3 Soort EVC-rapportages 
 
Wij hebben een analyse gemaakt van de door de EVC-uitvoerders verstrekte EVC-
rapportages aan FCB. Dit zijn kopieën van de EVC-rapportages die ook aan de 
kandidaten zijn verstrekt. In het geval van ROC Midden Nederland hebben we voor 8 van 
de 12 kandidaten in plaats van een rapportage een kopie van het diploma of certificaat 
ontvangen. Daar komen we ook in paragraaf 3.6 nog op terug.  
 
De ontvangen EVC-rapportages zijn als volgt in te delen: 
 
1. “FCB Rapportage” 
Deze EVC-rapportage is gebaseerd op het format dat door FCB is ontwikkeld binnen het 
EVC project in de Kinderopvang. Dit format is in de contracteringsfase toegestuurd aan 
alle EVC-uitvoerders. Bijlage 1 laat zien hoe dit format eruit ziet. 
 
2. “EVC-Rapportage volgens format Kwaliteitscode EVC en voorzien van Erkend EVC 
aanbieder logo” 
Deze EVC-rapportage is opgesteld volgens het door het Kenniscentrum EVC opgestelde 
format.  
 
3. “EVC-rapportage met Erkend EVC aanbieder logo” 
Dit zijn EVC-rapportages volgens eigen format van de EVC-uitvoerder, en door henzelf 
voorzien van het “Erkend EVC aanbieder logo”. De wijze waarop EVC-uitvoerders deze 
rapportages invullen verschilt sterk.  
 
4. “Overige EVC-Rapportages” 
Deze rapportages zijn eigen formats van de EVC-uitvoerders en anders dan het FCB 
format en zonder Erkend aanbieder logo. 
 
5 “Geen EVC-rapportage maar CREBO Certificaten en/of MBO diploma” 
Een aantal keer is geen rapportage verstrekt, maar is aan de kandidaten alleen een 
diploma en/of één of meer certificaten met CREBO-code verstrekt.  
 
EVC-rapportages bij MBO-uitvoerders Respons Wat voor EVC-

rapportage is er 
verstrekt? 

  1 2 3 4 5 
Albeda College 1 1     
Nova College (NOVA) 1 1     
ROC A12 (A12) 1 1     
ROC Midden Nederland (MN) 12  4   8 
ROC van Twente (TWE) 8 8     
totaal 23      
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EVC-rapportages bij HBO-uitvoerders Respons Wat voor EVC-

rapportage is er 
verstrekt? 

  1 2 3 4 5 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 1    1  
Haagse Hogeschool (HHS) 1  1    
Hogeschool Utrecht (HU) 6  6     
Hogeschool van Amsterdam (HVA)* 9  4 5   
Hogeschool van Rotterdam (HVR) 11 11     
Hogeschool InHolland (INH) 1  1    
NCOI Opleidingsgroep (NCOI) 6   6   
Totaal 35      
* EVC-procedures worden in het HBO doorlopen bij de verschillende opleidingsdomeinen. 
Binnen de Hogeschool van Amsterdam hanteren de afzonderlijke opleidingen ieder een 
eigen wijze en format van rapporteren. Dit verklaart het verschil in aangeleverde EVC-
rapportages. 
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3.4 Status EVC-rapportages  
 
We hebben gecontroleerd of de EVC-rapportage is ondertekend. Indien de EVC-
rapportage is ondertekend, hebben we vervolgens gekeken vanuit welke bevoegdheid 
deze is ondertekend en op welke titel. Het gaat bij de onderstaande tabellen alleen om 
de rapportages van het type 1, 2, 3 of 4. Opvallend is de variatie aan bevoegdheden en 
titels van de ondertekenaars.  
 
Ondertekening van de EVC-rapportage binnen het HBO  
Bevoegdheid 
ondertekenaar(s) 

Titel(s) ondertekenaar(s) aantal 

assessor en 
examencommissie 

assessor en voorzitter examencommissie 6 

assessor 15 
gecertificeerd assessor EVC 1 

assessor 

intern assessor 3 
verantwoordelijke voor legitimering 6 
secretaris portfoliocommissie. 1 
verantwoordelijke 2 

anders, namelijk: 

niet ondertekend 1 
Totaal 35 
 
Ondertekening van de EVC-rapportage binnen het MBO 
Bevoegdheid 
ondertekenaar(s) 

Titel(s) ondertekenaar(s) aantal 

assessor docent / EVC assessor 1 
docent SPW 8 
projectleider EVC 1 
Sterrolhouder intake BBL SPW 3/4 BBL, 
Aanstuurder EVC ZMD  

1 

anders, namelijk: 

verantwoordelijke 4 
Totaal 15 
 
 
3.5 Geldigheidsduur  
 
Gekeken is of er in de rapportage beperkingen worden gesteld aan de geldigheidsduur 
van de EVC-rapportage. 
 
Twee EVC-uitvoerders binnen het HBO, Het NCOI en Hogeschool van Amsterdam maken 
melding van een geldigheidsduur van 5 jaar van de EVC-rapportage. De Hogeschool van 
Amsterdam maakt naast de beperkte geldigheidsduur van de EVC-rapportage ook een 
koppeling met het inschrijven voor een opleiding aan de eigen hogeschool: studiepunten 
worden alleen toegekend bij inschrijving voor de opleiding. 
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3.6 Uitkomsten van de EVC-rapportage en mogelijkheden tot verzilvering 
 
FCB hangt aan de E van Erkenning uit de omschrijving van EVC. Deze is voor FCB 
gekoppeld aan een waar mogelijke verzilvering  met civiel effect. Daarom is in het 
offerteverzoek van FCB aan de EVC-uitvoerders opgenomen dat de uitkomsten van de 
EVC-procedure zoveel mogelijk worden verzilverd in deelcertificaten of een diploma volgens 
CREBO/CROHO en/of van branche-erkende opleidingen.  
 
We hebben gekeken naar de wijze waarop in de EVC-rapportage aandacht geschonken 
wordt aan de mogelijkheid tot verzilvering van de uitkomsten in deelcertificaten of een 
diploma volgens CREBO/CROHO en/of van branche-erkende opleidingen.  
In de wijze van verzilveren is er een groot verschil tussen de MBO en HBO uitvoerders op 
te merken. Binnen het HBO bestaat tot op heden geen mogelijkheid om deelcertificaten 
volgens CROHO af te geven. EVC-uitvoerders in het HBO hebben in tussentijdse 
gesprekken met FCB aangegeven huiverig te zijn voor het verstrekken van al te veel 
vrijstellingen en diploma’s op basis van een EVC-procedure.  Hier wordt een maatverschil 
zichtbaar tussen de opleidingsstandaard, die is gebaseerd op de eisen die gesteld worden 
aan een beginnend beroepsbeoefenaar en de aanvullende opleidingseisen vanuit het 
ministerie van OCW en de ervaring die iemand heeft als vakvolwassen 
beroepsbeoefenaar.  
 

Uit de mailwisseling van een EVC-uitvoerder met een EVC-kandidaat: 
“ Het is moeilijk om te beoordelen of EVC persé leidt tot dusdanig veel vrijstellingen dat 
de studieduur tot 1 à 1,5 jaar terug te brengen is. De ervaring met EVC leert inmiddels 
dat op het gebied van specifieke MWD-theorie en methodiek ook doorgewinterde werkers 
nog veel te leren hebben. Dus ik kan niet garanderen dat EVC altijd gunstiger zal 
uitpakken dan het andere traject (= verkort opleidingstraject.jva.)” . 
 
De EVC-rapportages in het HBO bieden alleen de mogelijkheid tot het verkrijgen van 
studiepunten en / of vrijstellingen indien een kandidaat zich inschrijft voor de opleiding 
bij de betreffende hogeschool. Er is daarmee een nauwe relatie tussen de EVC-procedure 
en de opleiding waar te nemen. 
 
Het MBO kent in de op de eindtermen gebaseerde kwalificatiestructuur4  wel de 
mogelijkheid deelcertificaten volgens CREBO af te geven en daarmee de EVC-rapportage 
te verzilveren. Heeft een kandidaat aangetoond dat hij/zij één of meer deelkwalificaties 
beheerst dan ontvangt hij/zij daarvoor een certificaat en daarmee vrijstellingen als hij/zij 
besluit via een opleiding het hele diploma te behalen. Toont een kandidaat aan dat hij/zij 
alle deelkwalificaties beheerst, dan volgt daaruit dat de kandidaat recht heeft op het 
CREBO-diploma. 
 

                                                      
4 Een opleiding uit deze kwalificatiestructuur is bijvoorbeeld de SPW opleiding. Vanaf 2010 mogen  
opleidingsinstituten naar verwachting deze opleidingen niet meer aanbieden vanwege de invoering van de 
competentiegerichte kwalificatiestructuur in het MBO. 
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Onderstaande tabel geeft aan welke uitkomsten de EVC-rapportages geven en wat de 
genoemde mogelijkheden tot / rechten op verzilvering zijn.  
 
Uitkomsten van de EVC-rapportages binnen het HBO en mogelijkheden 
tot verzilvering (meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal 
rapportages 
waarin dit 
voorkomt 

a studiepunten  12 

b vrijstellingen voor een deel van de opleiding 24 

c opleidingsadvies 21 

d. anders, namelijk: zie toelichting*   7 

e. diploma   1 

f. certificaten   0 
 
* Toelichting op de categorie “anders”:  In de EVC-rapportages van Hogeschool Utrecht, InHolland en de 
Haagse Hogeschool wordt alleen over aangetoonde competenties gesproken, het woord vrijstelling komt er niet 
in voor. Daarom hebben wij deze uitkomsten onder “d=anders”  laten vallen.  Bij 1 kandidaat was er alleen 
maar sprake van een beschrijving van competenties en zelfs geen waardering of erkenning ervan. 

 

1 kandidaat kreeg als uitkomst van de rapportage “startbekwaam op alle vereiste 
competenties”. Dit heeft eind november 2008 geleid tot het verstrekken van het HBO 
diploma door de Hogeschool Utrecht!  Dat is naar ons idee een unicum binnen het HBO te 
noemen!  
 
Uitkomsten van de EVC-rapportages binnen het MBO en mogelijkheden 
tot verzilvering (meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal 
rapportages 
waarin dit 
voorkomt  

a studiepunten    0 

b vrijstellingen voor aangetoonde deelkwalificaties  11 

c. opleidingsadvies   4 

d. anders, namelijk: zie toelichting   0 

e. diploma # 10 

f. certificaten # 13 

g. niets   0 
 
# Toelichting op de categorieën “diploma” en “certificaten”: 6 kandidaten van het ROC Twente hebben het 
diploma Helpende Zorg en Welzijn (HW-2) ontvangen. Wat betreft ROC Midden Nederland zijn er 3 kandidaten 
die het diploma SPW-4 hebben ontvangen, en 1 kandidaat heeft het diploma SPW-3 ontvangen.   
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3.7 Conclusies 
 
Doel van deze analyse was het zicht krijgen op de kwaliteit van de EVC-procedures aan 
de hand van de EVC-rapportages en op eventuele verschillen tussen de EVC-uitvoerders. 
 
1. Er is een nauwe relatie tussen de EVC-procedure en de individuele opleidingen waar te 
nemen. Dit gaat met name op binnen het HBO waar merendeels de inhoud van 
individuele opleidingen als standaard voor de EVC-procedure gehanteerd worden. EVC 
lijkt daar vooral gebruikt te worden als een toeleidingsinstrument naar een (verkorte) 
opleiding. Binnen het MBO speelt dit niet omdat de landelijk vastgestelde 
eindtermendocumenten / kwalificatiedossiers de standaard zijn voor de EVC-procedure. 
Binnen het HBO mist een dergelijk gehanteerde standaard.  
 
2. Het keurmerk “erkend EVC-aanbieder” zegt nog niets over de invulling van de EVC-
rapportage. Er zijn grote verschillen te zien in de rapportages van de erkende EVC-
uitvoerders, zowel in het gehanteerde format, als in de ondertekening, beoordeling van 
de aangetoonde competenties en de mate van verzilvering. 
 
3. De E staat alleen in het MBO voor erkenning (in de betekenis van erkennen = 
verzilveren met civiel effect). Op basis van de EVC-rapportages zijn in het MBO 10 
diploma’s afgegeven en 13 certificaten die ook civiel effect hebben. Binnen het HBO 
worden wel studiepunten / vrijstellingen afgegeven voor delen van de opleiding, maar die 
hebben buiten die individuele Hogeschool (nog) geen waarde. Alleen de Hogeschool 
Utrecht heeft op basis van de EVC-rapportage een HBO-diploma afgegeven.  
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4. Uitkomsten telefonische enquête onder EVC-kandidaten 
 
In dit hoofdstuk staan de bevindingen uit de enquête die onder de EVC-kandidaten is 
gehouden centraal. Doel van deze enquête is het zicht krijgen op de beleving en 
waardering van de EVC-procedures door de EVC-kandidaten. 
Per evaluatievraag zal steeds in de betreffende paragraaf bij de grafiek en/of de tabel de 
doelgroep worden benoemd. De vragenlijst kende namelijk een opbouw waarbij vragen 
over uitkomsten, verloop en de rol van de werkgever alleen zijn gesteld aan die 
kandidaten die de EVC-procedure volledig hebben doorlopen. De inleidende vragen over 
de bekendheid met EVC en de slotvragen zijn aan alle geïnterviewde kandidaten gesteld, 
dus ook aan degenen die voortijdig gestopt of niet gestart zijn. Ervaringen van de 
kandidaten die de EVC-procedure niet gestart zijn of niet hebben afgerond worden 
meegenomen in hoofdstuk 5.   
 
4.1 Onderzoeksgroep en respons 
 
Hoofdstuk 2 laat zien dat van de 115 door FCB goedgekeurde aanmeldingen uiteindelijk 
107 EVC-kandidaten daadwerkelijk zijn aangemeld voor een EVC-procedure bij een EVC-
uitvoerder. Dit aantal is onderverdeeld in 43 kandidaten Jeugdzorg (J) en 72 kandidaten 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD).  
 
In het evaluatie-onderzoek zijn de kandidaten die ten tijde van de aanmeldingen niet 
rechtstreeks onder de CAO Jeugdzorg of Welzijn vallen ondergebracht in één van beide 
CAO categorieën op basis van hun ambitie om in één van deze sectoren te willen werken. 
Onderstaande tabel laat zien waar de kandidaten in de “Anders-categorie” uit hoofdstuk 
2.3 op het moment van aanmelding werkzaam waren of vandaan komen en in welke CAO 
zij zijn ondergebracht.  
 
Toelichting “Anders, namelijk…” aantal Ondergebracht 

bij JZ/WMD 
Jeugdhulpverlening. Deze kandidaten hebben de oude (CAO) 
naam aangehouden op hun aanmeldingsformulier  

4 JZ 

Geen werkgever  3 JZ 

Bank- en Verzekeringswezen 1 JZ 

Ambtenaren CAO 1 JZ 

Politie 1 JZ 

Geen werkgever  4 WMD 

Vrijwilliger/Bestuurslid 1 WMD 
Internationale organisatie 1 WMD 
verandert per 1-12 van werkgever 1 WMD 
Totaal 17  

 
Van de groep van 107 EVC-kandidaten hebben er 89 deelgenomen aan de enquête. Voor 
14 kandidaten geldt dat zij telefonisch of schriftelijk niet bereikbaar waren, of niet 
hebben gereageerd op telefonische en/of schriftelijke verzoeken, waren overleden of 
geëmigreerd. 4 kandidaten gaven aan, niet mee te willen werken aan de telefonische 
evaluatie (als gevolg van ziekte, gebrek aan tijd of zin). 
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Respons enquête HBO MBO aantal % 
Deelgenomen aan enquête 64 25 89 82% 
Niet deelgenomen aan enquête * 13 5 18 18% 
 77 30 107 100% 
 
Er is geen onderscheid te maken naar kandidaten die wel of niet de EVC-procedure 
afgeronde hebben omdat de door de EVC-aanbieders aangeleverde rapportages 
geanonimiseerd waren.  
 
4.2 Bekendheid met en initiatief tot EVC 
 
We vroegen de kandidaten hoe zij op de hoogte zijn gekomen van het bestaan van EVC 
en vervolgens van wie het idee afkomstig was om een EVC-procedure te doorlopen. Deze 
vraag is gesteld aan alle kandidaten die hebben deelgenomen aan de enquête (n=89). 
 
Uit de antwoorden blijkt dat vooral directe contacten op het werk, leidinggevenden (24), 
afdelingen personeelszaken en opleidingen (19) en collega’s (9), ervoor hebben gezorgd 
dat de kandidaten wisten van het bestaan van EVC en het project van FCB.  
11 kandidaten noemen de vakbond  als informatiebron en 13 kandidaten noemen FCB  
als informatiebron.  
De meeste kandidaten hebben zelf het  initiatief genomen tot de aanmelding voor de 
EVC-procedure. In vele gevallen speelden (ook) de leidinggevende en de afdelingen 
personeelszaken en opleidingen een rol. 
 
Waarom heeft u zich aangemeld voor een EVC-procedure? 

Deze vraag is aan alle kandidaten die hebben deelgenomen aan de enquête gesteld 
(n=89). 
 
Onderscheiden naar HBO en MBO kregen we de volgende antwoorden: 
< meerdere antwoorden waren mogelijk> 

Waarom heeft u zich aangemeld voor een evc-procedure?

(HBO n=64, MBO n=25)
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Relatief de meeste kandidaten geven aan dat zij vooral willen weten hoe zij met hun 
opgedane ervaring en kennis staan ten opzichte van een diplomastandaard. Daarna komt 
als motivatie dat de EVC-kandidaten een opleiding willen gaan volgen.  
De kandidaten die het antwoord “Anders” kozen, deden dat in nagenoeg alle gevallen in 
aanvulling op en ter nadere onderbouwing van één van de voorgestructureerde 
antwoorden. Ze zijn sterk individueel gekleurd en het betreft zelden een nieuwe reden.  
 
 
4.3  Bevindingen van de kandidaten die de EVC-procedure hebben afgerond  
 
Om hoeveel kandidaten gaat het? 

We hebben aan alle 89 respondenten gevraagd of zij de EVC- procedure helemaal 
hebben doorlopen. En zo nee, waarom niet. We vroegen ook wie hun EVC-uitvoerder 
was. Ruim 54 % heeft de EVC-procedure afgerond op HBO-niveau en 84 % heeft op 
MBO-niveau de EVC-procedure afgerond. In totaal zijn dat 56 van de 89 respondenten.  
Alle vragen die in paragraaf 4.3 en subparagrafen zijn onderzocht, hebben betrekking op 
genoemde onderzoeksgroep van 56 respondenten. 
 
Opvallend is het hoge aantal kandidaten dat wel gestart is met de EVC-procedure op HBO 
niveau maar deze (nog) niet heeft afgerond. Nadere analyse leert dat 4 kandidaten 
daarvan nog bezig zijn met de EVC-procedure en 1 kandidaat nog in de opstartfase zit. 
Van de tussentijds afgehaakte kandidaten zijn er 10 afgehaakt vanwege persoonlijke 
omstandigheden en nieuwe loopbaan- en scholingsperspectieven. 6 kandidaten geven 
aan dat zij gestopt zijn vanwege de hoge tijdsinvestering, 3 kandidaten geven aan 
problemen te ondervinden ten aanzien van het verzamelde bewijsmateriaal en de 
waardering daarvan. 2 kandidaten geven aan dat zij ontevreden zijn met de begeleiding.  
Voor 3 kandidaten geldt dat zij een intake-assessment hebben doorlopen dat gericht was 
op het snel instromen in een opleiding. Voor hen geldt dat dit niet was wat zij wilden. 
De kandidaten die niet gestart zijn met de EVC-procedure wijten dat vooral aan hun 
persoonlijke omstandigheden. De kandidaat binnen het MBO die niet gestart is geeft als 
reden de grote tijdsinvestering. 
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Onderstaande tabellen brengen de relatie tussen de EVC-uitvoerders en het al dan niet 
starten / afronden van de EVC-procedure in beeld, onderscheiden naar HBO en MBO. 
Tussen haakjes staat het aantal kandidaten per uitvoerder.  
 
EVC-kandidaten per uitvoerder EVC-procedure 
Uitvoerders op HBO-niveau Afgerond Niet 

gestart 
Wel gestart,  
(nog) niet 
afgerond 

Avans Hogeschool (1) 0 0 1 
Christelijke Hogeschool Nederland (2) 0 0 2 
Fontys Hogescholen (5) 0 0 5 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (3) 1 0 2 
Haagse Hogeschool (1) 1 0 0 
Hogeschool Utrecht (14) 6 0 8 
Hogeschool van Amsterdam (14) 8 2 4 
Hogeschool van Rotterdam (12) 11 0 1 
Hogeschool InHolland (3) 2 1 0 
NCOI Opleidingsgroep (8) 6 1 1 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (1) 0 1 0 
totaal 35 5 24 
 
Opvallend is de score bij Fontys, waar van de 5 kandidaten geen enkele kandidaat tot op 
heden de EVC-procedure heeft afgerond. Bij de paragraaf over de doorlooptijd van de 
EVC-procedures komen we hier op terug. Opvallend zijn ook de scores van de 
Hogeschool van Rotterdam, waar 11 van de 12 kandidaten de EVC-procedure afgerond 
hebben en van het NCOI, waar 6 van de 8 kandidaten de EVC-procedure afgerond 
hebben. 
 
EVC-kandidaten per uitvoerder EVC-procedure 
Uitvoerders op MBO-niveau Afgerond Niet 

gestart 
Wel gestart,  
(nog) niet 
afgerond 

Albeda College (1) 1 0 0 
Nova College (1) 1 0 0 
OVD Groep (2) 0 0 2 
ROC A12 (1) 1 0 0 
ROC Midden Nederland (14) 12 1 1 
ROC van Twente (6) 6 0 0 
Totaal 21 1 3 
 
Opvallend is de hoge score afgeronde EVC-procedures binnen het MBO. De drie 
kandidaten die de EVC-procedure niet hebben afgerond zijn nog bezig.  
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4.3.1 Bevindingen over het verloop van de EVC-procedure 
 

Uit welke stappen bestond de EVC-procedure? 

In het contract dat FCB sluit met de EVC-uitvoerders staat opgenomen uit welke stappen 
een EVC-procedure minimaal moet bestaan: 

a. Samen met de kandidaat doel van de EVC-procedure vaststellen 
b. Voorlichting geven over werkwijze 
c. Actief ondersteuning bieden bij het verzamelen van bewijs voor het bezit van 

competenties  
d. Bewijs beoordelen 
e. Officiële erkenning voor de aangetoonde competenties. 

 
De eerste vier stappen worden door bijna alle kandidaten herkend. De MBO kandidaten 
herkennen ook de laatste stap. 22 HBO kandidaten maken melding dat ze een EVC-
rapportage te hebben ontvangen, met daarin aangegeven welke competenties de 
kandidaat beheerst, inclusief een opleidingsadvies. Bij deze vraag valt op dat bijna 
niemand van de HBO-kandidaten uit zichzelf vrijstellingen noemt als antwoord terwijl dit 
toch voor hen de opgeleverde waarde van de EVC-rapportage zou moeten zijn. 
 
Heeft u schriftelijke toetsen gemaakt? 

 

Heeft u schriftelijke toetsen gemaakt?

(HBO n=35, MBO n=21)
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Uit de toelichting op de antwoorden blijkt dat de kandidaten die met “ja” hebben 
geantwoord het invullen van vragenlijsten en het opbouwen van het portfolio als 
schriftelijke toets beschouwen. Dit geldt zowel voor het HBO als voor het MBO. 
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Heeft u mondelinge toetsen gemaakt? 

 

Heeft u mondelinge toetsen gemaakt?

(HBO n=35, MBO n=21)
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Uit de toelichting op de antwoorden blijkt dat de kandidaten die met “ja” hebben 
geantwoord het mondeling bespreken van vragenlijsten en het assessment gesprek 
(beoordelingsgesprek over het ingeleverde portfolio) als mondelinge toets beschouwen. 
Dit geldt zowel voor het HBO als voor het MBO. Eén kandidaat die op MBO niveau een 
EVC-procedure doorloopt maakt melding van een interview over theorieën. 
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Heeft de EVC-uitvoerder goed uitgelegd wat u moest doen? 

 

Heeft de EVC-uitvoerder goed uitgelegd wat u moest doen?

(HBO n=35, MBO n=21)
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90% van de kandidaten voor het MBO en 77% van de kandidaten voor het HBO vindt dat 
de EVC-uitvoerder bij de start goede uitleg heeft gegeven.  De Hogescholen van 
Amsterdam (2x) en Rotterdam (2x), het NCOI (2x), InHolland (1x) en ROC Midden 
Nederland (1x) worden genoemd door kandidaten die vinden dat er redelijk tot niet goed 
is uitgelegd. 
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Mocht u tussentijds contact opnemen met uw EVC-begeleider (van de EVC-

uitvoerder) als u vragen had? 

 

Mocht u tussentijds contact opnemen met uw EVC-begeleider als u vragen had?

(HBO n=35, MBO n=21)
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Uit deze figuur blijkt dat  95 % van de MBO (20 van de 21) kandidaten en 97 % van de 
(34 van de 35) HBO kandidaten wist dat zij tussentijds contact mochten opnemen met de 
EVC-begeleider.  
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Zo ja, heeft u daar ook gebruik van gemaakt? 

 

Heeft u daar ook gebruik van gemaakt?

(HBO n=35, MBO n=21)
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De figuur laat zien dan 58% van de MBO (12 van de 21) kandidaten en 72% van de HBO 
(25 van de 35) kandidaten één of meerdere keren contact heeft opgenomen met de EVC-
begeleider.   
De ene HBO kandidaat die aangaf niet te weten of er tussentijds contact opgenomen kon 
worden heeft dat wel meerdere keren gedaan. 
 
Hoeveel contactmomenten zijn er geweest? 

 
E-mailcontacten 
 

Hoeveel e-mail contacten zijn er geweest?

(HBO n=35, MBO n=21)
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Opvallend is dat 94% van de kandidaten bij de HBO uitvoerders één of meerdere keren 
e-mail contact gehad heeft met de EVC-begeleider. Voor de kandidaten bij de MBO 
uitvoerders is dit 67%.   
 
Persoonlijke gesprekken  
 

Hoeveel persoonlijke gesprekken zijn er geweest?

(HBO n=35, MBO n=21)
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Van de kandidaten bij de MBO uitvoerders heeft 95% 1 tot 4 persoonlijke gesprekken 
gehad met de EVC-begeleider. De kandidaten bij de HBO uitvoerders laten een 
gespreider beeld zien: 86% heeft 1 tot 3 gesprekken gehad en 6% 5 tot 6 gesprekken.  
Nadere analyse van “aantal onbekend” maakt aannemelijk dat dit aantal ligt tussen de 2 
en 6 gesprekken. 
 
Wij willen hierbij opmerken dat er in de vraagstelling geen onderscheid is gemaakt 
tussen intakegesprek, assessmentgesprek en tussentijds persoonlijk contact. Deze zijn in 
deze context allemaal gerekend tot persoonlijke gesprekken. Redelijkerwijs valt aan te 
nemen dat bij de kandidaten die 2 of meer gesprekken hebben gehad, daar in elk geval 1 
assessmentgesprek toe gerekend kan worden. 
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Groepsbijeenkomsten  
 

Hoeveel groepsgesprekken zijn er geweest?

(HBO n=35, MBO n=21)

94%

6%

0% 0%

71%

0%

10%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

nvt 1 2 4

HBO

MBO

 
De EVC-uitvoerders werken niet veel met groepsgesprekken. Slechts 6% (2 kandidaten) 
van de kandidaten bij een EVC-uitvoerder binnen het HBO maakt melding van 1 
groepsgesprek. Dit was bij de Hogeschool van Amsterdam. 
29% van de kandidaten die een EVC-procedure doorliepen bij een EVC-uitvoerder binnen 
het MBO maakt melding van 2 – 4 groepsgesprekken. Het gaat hier om kandidaten bij 
ROC Twente en ROC A12. Voor de kandidaten bij ROC Twente geldt dat dit een groep van 
8 werknemers uit dezelfde organisatie was. 
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Telefonische gesprekken  
 

Hoeveel telefoongesprekken zijn er geweest?

(HBO n=35, MBO n=21)

11%

37%

20%
17%

3%

11%

52%

0%

29%

14%

5%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nvt Telefonische

gesprekken: 1-2

Telefonische

gesprekken: 3-4

Telefonische

gesprekken: 5-6

Telefonische

gesprekken: meer

dan 6

Telefonische

gesprekken: aantal

onbekend

HBO

MBO

 
 
Relatief meer HBO kandidaten hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid tot 
tussentijds contact: 89% geeft aan één tot meer dan 6 maal, incl. het onbekende aantal, 
telefonisch contact te hebben. Van de MBO kandidaten heeft 48% heeft 3 tot meer dan 6 
maal telefonisch contact gehad.  
 
Hoeveel tijd heeft het doorlopen van de EVC –procedure in totaal gekost, 

reistijd niet meegerekend? 

 

Hoeveel tijd heeft het doorlopen van de EVC –procedure in totaal gekost, reistijd niet 

meegerekend?

(HBO n=35, MBO n=21)
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De antwoordcategorieën zijn gebaseerd op de uitkomsten uit de evaluatie van de EVC-
procedures in de Kinderopvang. Daaruit bleek dat bijna tweederde van de kandidaten in 
totaal meer dan 20 uren heeft besteed aan de EVC-procedure.  
Meer dan de helft van de kandidaten geeft aan dat het verzamelen van bewijsstukken en 
de gesprekken de meeste tijd heeft gekost.  
Ter illustratie: 3 van de HBO kandidaten noemden een tijdsbesteding van ongeveer 80 
uur. Eén van de kandidaten merkte daarbij op dat zij dit ook gezien heeft als een 
investering in de persoonlijke ontwikkeling. 
 
Hoeveel reistijd was u kwijt voor de totale EVC-procedure? 

Voor ruim 52 % van de MBO kandidaten en 43 % van de HBO kandidaten blijkt de totale 
reistijd minder dan 4 uur te bedragen.  
Voor 57 % van de HBO kandidaten bedraagt de reistijd meer dan 4 uur. Dit kan 
verklaard worden uit het feit dat voor een aantal kandidaten geen EVC-uitvoerder op 
HBO niveau op korte reisafstand van hun woonplaats te vinden was en wellicht door het 
hogere aantal persoonlijke gesprekken.  
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Hoeveel tijd zat er tussen het startgesprek met de EVC-begeleider en het 

moment waarop de EVC-procedure was afgerond? 

 

Hoeveel tijd zat er tussen het startgesprek met de EVC-begeleider en het moment 

waarop de EVC-procedure was afgerond?

(HBO n=35, MBO n=21)
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* Toelichting op de categorie “meer dan 3 maanden”: op het moment dat we de eerste evaluaties onder 
kandidaten uitvoerden, ontdekten we dat relatief veel respondenten meer dan 3 maanden nodig hadden voor 
het doorlopen van de EVC-procedure. Bij aanvang van dit evaluatieonderzoek hadden we voor die groep 
respondenten alleen de categorie “meer dan 3 maanden” als antwoord categorie opgenomen. Tijdens de 
evaluatie hebben we er in overleg voor gekozen om over te stappen op een meer verfijnde indeling. De eerder 
geëvalueerde kandidaten die hadden aangegeven dat ze meer dan 3 maanden nodig hadden, hebben we 
vervolgens opnieuw benaderd en verzocht deze vraag opnieuw te beantwoorden. Helaas hebben we een klein 
aantal respondenten niet opnieuw kunnen bereiken, dit verklaart dat de categorie “meer dan 3 maanden”  in de 
statistiek nog voorkomt. 

  
Opmerkelijk zijn de lange doorlooptijden. EVC-uitvoerders geven in hun voorlichting aan 
dat het doorlopen van een EVC-procedure gemiddeld 3 maanden doorlooptijd kent. Voor 
34% van de kandidaten binnen het HBO en voor 43% van de kandidaten binnen het MBO 
gaat dit ook op.  
 
Bij 42% van de MBO kandidaten en bij 60% van de HBO kandidaten bedroeg de totale 
doorlooptijd van de EVC-procedure tussen de 7 – 12 maanden. Voor 3% van de HBO 
kandidaten en voor 5 % van de MBO kandidaten geldt dat de doorlooptijd meer dan een 
jaar bedraagt. Opmerkelijk is dat de kandidaten als hoogste tijdsinvestering voor het 
vullen van hun portfolio 80 uur aangeven. Als we fictief uitgaan van 8 uur tijdsinvestering 
per week door de kandidaat, dan levert dat een maximale doorlooptijd op van 10 weken. 
We vermoeden dat de lange doorlooptijd voor een belangrijk deel is toe te wijzen aan de 
interne organisatie binnen de EVC-uitvoerders. Dit komt overeen met de bevindingen van 
FCB zoals genoemd in hoofdstuk 2.3 “Kandidaten naar EVC-uitvoerder”.  
 
Tijdens de telefonische interviews is aangegeven dat het ontvangen van de EVC-
rapportage en/of het ontvangen van certificaten of het diploma het einde van de EVC-
procedure markeert. Of degenen die de vragenlijst schriftelijk hebben ingevuld dat ook 
zo hebben geïnterpreteerd, is niet altijd duidelijk.  
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4.3.2 Tevredenheid over het verloop van de EVC –procedure 
 
We hebben de kandidaten ook bevraagd naar de mate waarin zij tevreden waren over 
het verloop van de EVC-procedure. Eerst in een algemene vraag en daarna ook over de 
mate van tevredenheid over de begeleiding door de EVC-uitvoerder. 
 

Hoe tevreden bent u in het algemeen over het verloop?

(HBO n=35, MBO n=21)
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 76 % van de MBO kandidaten en 68 % van de HBO 
kandidaten tevreden tot heel tevreden is over het verloop van de EVC-procedure. Nadere 
analyse per EVC-uitvoerder laat geen opvallende uitschieters naar tevredenheid of 
ontevredenheid zien.  
Wij hebben geen verband kunnen ontdekken tussen de mate van (on)tevredenheid over 
het verloop en de motivatie die kandidaten gaven om te starten met de EVC-procedure. 
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4.3.3. Tevredenheid over de begeleiding tijdens de EVC-procedure vanuit de 
EVC-uitvoerder  
 

Hoe tevreden bent u over de begeleiding tijdens de EVC-procedure vanuit de EVC-

uitvoerder?

(HBO n=35, MBO n=21)
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45% van de kandidaten binnen het HBO en 81% van de kandidaten binnen het MBO 
geven aan tevreden tot heel tevreden te zijn over de begeleiding door de EVC-uitvoerder.  
Opvallend zijn de verschillen in beoordeling tussen de MBO- en de HBO-uitvoerders. De 
tevredenheid over de begeleiding door de EVC-uitvoerders op HBO-niveau laat meer 
spreiding zien dan de scores voor het MBO. Nadere analyse laat zien dat vooral 
kandidaten bij de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van Amsterdam en bij het NCOI 
minder tevreden zijn over de begeleiding of zij geven aan geen begeleiding te hebben 
gehad.  
Voor de MBO kandidaten die hebben aangegeven “er was geen begeleiding” geldt dat zij 
vanwege de goede voorlichting geen gebruik hebben gemaakt van de begeleiding. 
 
Navraag bij de HBO-uitvoerders levert ons op dat EVC-begeleiders binnen het HBO 
zelfstandig werken zien als één van de aan te tonen HBO competenties. Structureel 
begeleiding bieden en ondersteunen bij het opbouwen van het portfolio voor de EVC-
procedure is niet standaard ingebouwd  in de procedure, ondanks de hierover gemaakte 
afspraken tussen de uitvoerders en FCB. Dit zou ook het hoge aantal tussentijdse 
contactmomenten (e-mail en telefonisch) kunnen verklaren dat door de kandidaten 
binnen het HBO is opgegeven. In hoofdstuk 5 komen we hier op terug.  
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4.3.4  Uitkomsten van de EVC-procedure 
 
Tegen welke opleidingsrichting(en) is uw EVC-procedure afgezet? 

 
CAO Jeugdzorg: HBO opleidingsrichtingen Aantal 

kandidaten 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 4 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) * 4 

HBO Bachelor Bedrijfskundig Management 2 

HBO Bachelor Personeelsmanagement 1 

Management, Economie en Recht 1 

totaal 12 
 
* NB: 1 van de kandidaten gaf aan dat de EVC-procedure was afgezet tegen Maatschappelijk Werk en recht, 
maar dit moet zijn Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Aan de hand van de rapportage contact gezocht 
met de kandidaat en gecorrigeerd. 

 
CAO Jeugdzorg: MBO opleidingsrichtingen Aantal 

kandidaten 
Sociaal pedagogisch werker (SPW)-4 3 

Sociaal juridisch dienstverlener onderdeel Arbeidsvoorziening en 
Personeelswerk. 

1 

                                                                                                                             
totaal 

4 

 
 
CAO Welzijn: HBO opleidingsrichtingen Aantal 

kandidaten 
Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) * 9 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) 7 

Personeel en Arbeid 2 

HBO Bachelor Bedrijfskundig Management 1 

HBO Bedrijfskundige Informatica 1 

Pedagogiek 1 

Bedrijfskunde module Organisatie en Verandering 1 

niet ingevuld 1 

Totaal 23 
 
* NB: 1 van de kandidaten gaf aan dat de EVC-procedure was afgezet tegen de opleiding Sociaal-cultureel 
werker (=MBO opleiding). Wij hebben dit antwoord vergeleken met de ontvangen EVC-rapportage en 
geconstateerd dat dit Culturele Maatschappelijke Vorming (HBO) moet zijn. Wij hebben nog contact gezocht 
naar aanleiding van dit antwoord met de kandidaat, maar hierop geen reactie ontvangen. Om redenen van 
vergelijkbaarheid van gegevens, hebben we er hier voor gekozen om in dit geval uit te gaan van de ontvangen 
rapportage en dus van CMV. 
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CAO Welzijn: MBO opleidingsrichtingen Aantal 
kandidaten 

Helpende welzijn (HW)-2 4 

Sociaal pedagogisch werker (SPW)-3 3 

Sociaal pedagogisch werker (SPW)-4 2 

Boekhoudkundig medewerker niveau 3 2 

Directiesecretaresse managementassistent 1 

Kwalificatie Secretaresse / Managementassistent niveau 4 1 

Secretaresse-3 1 

Sociaal-cultureel werker 1 

SPW-3 gecombineerd met HW-2 *  1 

Geen specifieke opleiding 1 

                                                                                                                              
totaal 

17 

 
* de EVC-procedure is voor één kandidaat afgezet tegen twee opleidingsstandaarden. Uit de rapportage valt af 
te leiden dat de kandidaat HW-2 gehaald en een aantal certificaten op niveau SPW-3. 

 

Heeft u bij bewezen deelkwalificaties niet alleen een rapportage ontvangen 

maar ook een bewijs? Zo ja, wat voor bewijs? 

Deze vraag is gesteld aan alle kandidaten die in de enquête aangaven dat ze op MBO-
niveau de EVC-procedure hadden afgerond (n=21). 
 
Zes kandidaten geven aan na afronding van de EVC-procedure een MBO diploma in 
handen gekregen. Dit gaat om 1 kandidaat van het NOVA college, 1 kandidaat van het 
ROC van Twente en 4 kandidaten van ROC Midden Nederland. 13 kandidaten hebben één 
of meer deelcertificaten ontvangen en 2 kandidaten geven aan dat zij geen officiële 
certificaten hebben ontvangen, maar dat zij op basis van de EVC-rapportage 
vrijstellingen hebben gekregen voor de opleiding waarin zij zijn ingestroomd. 
NB. Vergelijking van de uitkomsten van de enquête met de ontvangen EVC-rapportages 
laten zien dat de kandidaat die melding maakt van het verkregen diploma bij het NOVA 
college dit diploma niet heeft verkregen op grond van de EVC-rapportage maar op grond 
van de daarna gevolgde opleiding. Blijkbaar was voor deze kandidaat niet duidelijk wat 
het einde van de EVC-procedure was. 

 

Heeft u van de EVC-uitvoerder ook een schriftelijke EVC-rapportage van de 

uitkomsten ontvangen, en wat stond er in die rapportage? 

Deze vraag is gesteld aan alle kandidaten die in de enquête aangaven dat bij een HBO-
uitvoerder ze de EVC-procedure hadden afgerond (n=35). 
 
Omdat de opleidingen in het HBO geen landelijk te certificeren opleidingseenheden 
kennen, zoals het MBO nu nog de deelkwalificaties kent, hebben we voor de HBO 
kandidaten een vraag toegevoegd in hoeverre in de EVC-rapportage melding wordt 
gemaakt van de uitkomsten van de EVC-procedure. .  
Deze vraag bleek voor een aantal kandidaten niet eenvoudig te beantwoorden. 
Kandidaten hadden niet altijd een idee van wat de rapportage zou moeten inhouden. Om 
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de kandidaten op weg te helpen hebben we de kandidaten na de open vraag een aantal 
voorbeelden voorgelegd. De kandidaten die schriftelijk gereageerd hebben konden deze 
voorbeelden zien op de vragenlijst.  
 
Dit waren de in de vragenlijst opgenomen antwoordcategorieën: 
  Door examencommissie vastgestelde competenties/studiepunten/vrijstellingen  
  Door assessoren vastgestelde competenties/studiepunten/vrijstellingen  
  Diploma 
  Opleidingsadvies 
  Weet ik niet 
  Anders, namelijk  

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de antwoorden die de kandidaten gaven. 
Opvallend is de grote variatie in wat kandidaten beschouwen als uitkomsten van de EVC-
procedure. We hebben niet verder uitgesplitst naar competenties, studiepunten en of 
vrijstellingen. 
 
Inhoud schriftelijke EVC-rapportage bij HBO-uitvoerders aantal 

Door examencommissie vastgestelde competenties/studiepunten/vrijstellingen 12 

Door assessoren vastgestelde competenties/studiepunten/vrijstellingen 15 

Na tussenkomst FCB een overzicht met nog te behalen studiepunten benodigd 
voor diploma 

1 

Rapportage bevat uitkomsten in score van 1-5 rond aandachtsterreinen vanuit 
P&A 

1 

Rapportage ontvangen met scores op 10 kerntaken 1 

Erkenningscertificaat? Is dit hetzelfde als de vertaling naar behaalde punten en 
ondertekening door examencommissie? 

1 

Opleidingsadvies 14 

Bevindingen van het assessment gesprek. 2 

Uitdraai vragenlijst zoals ik die op internet had ingevuld 1 

Nog niet bekend, want ligt op ander adres 1 

Weet ik niet 1 

(leeg)   

totaal 50 

 
Heeft de EVC-procedure u nog iets anders dan diploma’s of certificaten 

opgeleverd? 

We hebben de kandidaten ook gevraagd of de EVC-procedure hen nog iets anders heeft 
opgeleverd behalve diploma’s of certificaten. Er waren meerdere antwoorden mogelijk op 
deze vraag. 
Bijna 69 % (n=24) van de HBO kandidaten geeft aan een opleiding te (willen) gaan 
volgen, of overweegt dit. 
Ruim 37 % (n=13) van de HBO kandidaten geeft aan beter inzicht te hebben in waar zij 
staan met hun kennis en ervaring ten opzichte van de HBO-competenties. 
Ruim 31 % (n=11) van de HBO kandidaten noemt zelfvertrouwen, trots en erkenning als 
extra aanwinst.  
Voor bijna 26 % (n=9) van de HBO kandidaten hebben de uitkomsten geleid tot 
(gesprekken over) veranderingen in de werksituatie. Dit kan een vast contract zijn maar 
ook een verandering van functie.  
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Ruim 17 % (n=6) van de HBO kandidaten geeft aan vooral een gevoel van teleurstelling 
overgehouden te hebben aan de EVC-procedure. Het heeft hen niet opgeleverd wat zij 
ervan verwachtten.  
Ruim 11 % (n=4) zegt dat de EVC-procedure niets heeft opgeleverd.  
 
Voor de MBO kandidaten geldt dat 38 % aangeeft aan een opleiding te (willen) gaan 
volgen of dit overweegt,  bijna 24 % noemt zelfvertrouwen, trots en erkenning als extra 
aanwinst. Voor ruim 28% van de MBO kandidaten hebben de uitkomsten geleid tot 
(gesprekken over) veranderingen in de werksituatie. Dit kan een vast contract zijn maar 
ook een verandering van functie.  
Ruim 33 % geeft aan dat de EVC-procedure niets extra heeft opgeleverd, naast de 
ontvangen deelcertificaten en/of diploma.  

 
4.3.5 Hoe tevreden bent u over wat de EVC-procedure heeft opgeleverd? 
We hebben de kandidaten niet alleen gevraagd naar de uitkomsten, maar ook naar hun 
tevredenheid over die uitkomsten. Omdat we veronderstellen dat die tevredenheid 
samenhangt met de verwachtingen vooraf, hebben we daar ook een vraag over gesteld. 
We beginnen met de vraag over de verwachtingen vooraf.  
 

Komen de uitkomsten overeen met uw verwachtingen vooraf?

(HBO n=35, MBO n=21)
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HBO 
Als we voor het HBO de antwoordcategorieën “Nee, de EVC-procedure heeft meer 
opgeleverd dan verwacht” en ‘Ja” bij elkaar optellen dan zegt ruim 17 % dat de 
uitkomsten overeenkomen met de verwachtingen vooraf of dat zelfs meer is opgeleverd 
dan verwacht. 37 % geeft aan dat de EVC-procedure minder heeft opgeleverd dan 
verwacht.  Als we de antwoordcategorieën “ik wist vooraf niet wat ik mocht verwachten” 
en “Nee, de EVC-procedure heeft iets anders opgeleverd dan verwacht” bij elkaar 
optellen dan geeft 43 % aan of vooraf geen verwachtingen te hebben, of vooraf andere 
verwachtingen gehad te hebben. Op basis van de opmerkingen van de kandidaten 
constateren wij dat veel HBO kandidaten vooraf andere verwachtingen hadden van de 
uitkomsten van de EVC-procedure. In de paragrafen 2.3 en 4.2. (motivatie voor 
aanmelding voor de EVC-procedure) zagen we dat het merendeel van de kandidaten als 
belangrijkste motivatie aangaven dat zij denken voldoende ervaring en kennis te hebben, 
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maar het niet kunnen bewijzen met een diploma. Wij denken dat het in de EVC-
procedures binnen het HBO niet gelukt is om de match te maken tussen de 
opleidingskwalificaties en de vertaling van de praktijkervaring van de EVC-kandidaten. 
Daarnaast kan meespelen dat binnen het HBO tot op heden geen enkel diploma of 
officieel certificaat is verstrekt op basis van de EVC-procedure. In hoofdstuk 5 en in de 
conclusies in hoofdstuk 6 komen we hier op terug. 
 

Enkele opmerkingen van kandidaten die weergeven hoe de verwachtingen vooraf lagen 
ten opzichte van de EVC-procedures bij de HBO-uitvoerders: 
“17 jaar ervaring. En dan nog 2,5 jaar naar school? Dat rijmt niet”. 
 
“Heeft te maken met de hogeschool en het gesprek met de assessoren. Onduidelijk is 
waar het advies op is gebaseerd. Mondeling zijn de competenties wel besproken, maar 
dit staat erg summier beschreven in de rapportage en specifiek voor de opleiding. Het is 
geen landelijke norm voor CMV terwijl dit wel mijn verwachting was. Ik kan hier niet mee 
naar een andere uitvoerder. Als ik mijn rapportage bij die een andere uitvoerder tegen 
de lat van de opleiding zou leggen, dan moet ik het nogmaals doen”.   
 
“Je hoopt wel dat je bevestigd wordt in je beeldvorming. Snap ook de afweging die 
gemaakt is. Sta ik achter”. 
 
“Had gehoopt voor een aantal onderdelen vrijstellingen te krijgen. Dit was niet zo, wel 
toegelaten tot de opleiding, maar verder geen uitkomsten waar ik op gehoopt had”. 

 
MBO 
Als we voor het MBO de antwoordcategorieën “Nee, de EVC-procedure heeft meer 
opgeleverd dan verwacht” en ‘Ja” bij elkaar optellen dan zegt ruim 66 % dat de 
uitkomsten overeenkomen met de verwachtingen vooraf of dat zelfs meer is opgeleverd 
dan verwacht. 14 % geeft aan dat de EVC-procedure minder heeft opgeleverd dan 
verwacht. 19 % van de MBO kandidaten geeft aan vooraf geen verwachtingen te hebben.   
 
Voor de kandidaten binnen het MBO geldt dat zij veel meer tevreden zijn dan de 
kandidaten binnen het HBO over de relatie tussen hun verwachtingen vooraf en de 
uitkomsten van de EVC-procedure. Ook de spreiding tussen de andere 
antwoordcategorieën is minder.  
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Hoe tevreden bent u over wat de EVC-procedure heeft opgeleverd?

(HBO n=35, MBO n=21)
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Als we voor het HBO de antwoordcategorieën “Heel tevreden” en “Tevreden” bij elkaar 
optellen dan levert dat een totaalscore van ruim 68%. Voor het MBO is dat bijna 86%. 
Wat opvalt is dat ondanks het feit dat de verwachtingen onder de kandidaten binnen het 
HBO over wat de EVC-procedure heeft opgeleverd (17%) laag zijn, er toch relatief hoog 
gescoord wordt op de tevredenheid hierover.  
Nadere analyse laat zien dat er een relatie is tussen de mate van tevredenheid over het 
verloop van de EVC-procedure en de tevredenheid over de uitkomsten. De EVC-
kandidaten die (on)tevreden zijn over het verloop scoren ongeveer gelijk in de mate van 
tevredenheid over de uitkomsten.  
 
Was de werkgever / leidinggevende op de hoogte van de EVC-procedure? 

Was de werkgever / leidinggevende op de hoogte van de EVC-procedure?

(Jeugdzorg n=16, Welzijn n=40)
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* 1 Kandidaat meldt dat er geen werkgever is, vandaar n.v.t. 
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Heeft de werkgever / leidinggevende een actieve rol gespeeld tijdens de EVC-

procedure? 

 

Heeft de werkgever / leidinggevende een actieve rol gespeeld tijdens de EVC-

procedure?

(Jeugdzorg n=16, Welzijn n=40)
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50% van de werkgevers binnen Welzijn en 38% van de werkgevers die wel op de hoogte 
waren van de EVC-procedure van de betreffende kandidaat hebben daar geen actieve rol 
in gespeeld. Uit de antwoorden valt niet op te maken of dit te wijten is aan de 
werkgever, de EVC-uitvoerder of dat de werknemer dit niet nodig vond.  
De actieve rol die werkgevers speelden bestond onder andere uit het invullen van 
vragenlijsten en beoordelingsformulieren, tijd beschikbaar stellen, voeren van 
persoonlijke gesprekken. 
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Is de werkgever / leidinggevende op de hoogte van de uitkomsten van de EVC-

procedure? 

 

Is de werkgever / leidinggevende op de hoogte van de uitkomsten van de EVC-

procedure?

(Jeugdzorg n=16, Welzijn n=40)
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Deze uitkomst laat zien dat binnen de Jeugdzorg 50% van de kandidaten en binnen 
Welzijn en maatschappelijke Dienstverlening 77,5% van de kandidaten hun werkgever op 
de hoogte hebben gebracht van de uitkomsten van de EVC-procedure.  
 
4.3.6 EVC in relatie tot een opleidingstraject 
 
Uitgangspunt van sociale partners en FCB is dat EVC losgekoppeld is en blijft van een 
opleidingstraject. Om die reden zijn hier ook voor degenen die de EVC-procedure 
afgerond hebben  (n=56) vragen over opgenomen in de enquête. In deze paragraaf de 
uitkomsten.  
 
Heeft u zich voor, tijdens of na de EVC-procedure aangemeld voor een 

opleidingstraject? 

Van de MBO kandidaten geven 2 kandidaten aan dat zij zich op eigen verzoek of op 
verzoek van hun werkgever tijdens de EVC-procedure hebben aangemeld voor een 
opleidingstraject. Van de HBO kandidaten geven 7 kandidaten aan dat zij zich  tijdens de 
EVC-procedure hebben aangemeld voor een opleidingstraject. Voor 5 van deze 
kandidaten geldt dat dit gebeurde op verzoek van de EVC-uitvoerder. Dit is opmerkelijk 
te noemen; nog voordat de uitkomsten van de EVC-procedure bekend zijn, worden 
kandidaten al gestimuleerd om zich aan te melden voor een opleiding.  
Het gaat hierbij om één kandidaat voor de Hogeschool van Amsterdam en vier 
kandidaten voor de Hogeschool van Rotterdam. 
 
De uitkomsten van de EVC-procedure hebben er voor het merendeel van de kandidaten 
(20 HBO kandidaten en 16 MBO kandidaten) niet toe geleid dat zij zich hebben 
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aangemeld voor een opleiding. Voor het MBO kan hierin meespelen dat 6 van de 
ondervraagde kandidaten hun EVC-procedure hebben afgesloten met een diploma. 
 
Na afloop van de EVC-procedure hebben 8 kandidaten zich aangemeld voor een HBO 
opleiding  
(waarvan 1 kandidaat zich ook weer uitgeschreven heeft), en 2 kandidaten hebben zich 
aangemeld voor een MBO opleiding. 
 
 
4.4 Kosten van de EVC-procedure 
 
FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken heeft de kosten van de EVC-procedures 
betaald waarop dit evaluatieonderzoek betrekking heeft. Voorwaarde was dat EVC-
uitvoerders geen extra kosten in rekening zouden brengen. In de enquête is hierover een 
vraag opgenomen, evenals de vraag of een kandidaat de EVC-procedure door had laten 
gaan als zij de kosten voor eigen rekening had moeten nemen. We vertelden de 
kandidaten dat een EVC-procedure zoals zij hebben doorlopen gemiddeld tussen de €  
600 en € 1000 kost. 
 
Bij 1 HBO kandidaat zijn er kosten (€ 100) in rekening gebracht. Dit betreft de kosten 
voor een toelatingsexamen. Vier HBO kandidaten maken melding van een factuur die 
naar hen verzonden was.  Dit is in alle gevallen na interventie van FCB rechtgezet door 
de EVC-uitvoerder. 
 
1 HBO en 1 MBO kandidaat geven aan dat bij de werkgever een onbekend bedrag in 
rekening is gebracht. Volgens de MBO kandidaat was de afspraak dat de werkgever de 
EVC-procedure zou betalen. 
 
 
Zou u ook EVC-procedure hebben doorlopen als u zelf de kosten had moeten 

betalen?  

Deze vraag is gesteld aan alle kandidaten die aan de enquête hebben deelgenomen 
(n=89).   
 

 HBO MBO 

Ja 19 30% 7 28% 

Nee 34 53% 15 60% 

Weet niet 9 14% 3 12% 

Niet ingevuld 2 3% 0 0% 

 64 100% 25 100% 
 
Opvallend is dat 72% van de kandidaten die een EVC-procedure binnen het MBO 
doorlopen hebben aangeven dat zij de EVC-procedure niet zouden doorlopen als zij zelf 
de kosten moeten betalen. Dit is des te opvallender gezien de hoge score van 
tevredenheid over de uitkomsten bij deze kandidaten.  
Ter vergelijking, van de EVC-kandidaten uit het vergelijkbare onderzoek in de 
Kinderopvang geeft 52,6% “ja” als antwoord. In dit onderzoek heeft 60% van de 
kandidaten op grond van de EVC-procedure een diploma ontvangen en zijn de kosten 
tussen de € 400 en € 800 geraamd. Er zou een relatie kunnen liggen tussen de mate van 
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verzilvering van de uitkomsten van de EVC-procedure en de bereidheid om de kosten zelf 
te betalen, de antwoorden op de volgende vraag geven daar niet echt aanleiding toe.  
 
Analyse van de “ja-antwoorden” geeft aan dat deze antwoorden in veel gevallen een “ja, 
mits” zijn en er 2 kandidaten zijn die volmondig “ja” zeggen.  
Ook de analyse van de “ja-antwoorden” voor het HBO geven een dergelijk beeld: 7 
kandidaten geven een volmondig “ja”, de overige kandidaten stellen voorwaarden aan 
het “ja” (financieel, uitkomsten).  
Analyse van de “nee-antwoorden” geeft voor zowel de kandidaten binnen het MBO als 
binnen het HBO het beeld dat met name de genoemde kosten een belemmering vormen.  
 
En met € 300 belastingvoordeel? 

Deze vraag is gesteld aan alle kandidaten die aan de enquête hebben deelgenomen, met 
uitzondering van die respondenten die “ja” antwoordden op de vraag waarbij de kosten 
binnen het bereik van 600-1000 euro lagen. 
 
Deze vraag werd door een aantal respondenten aangegrepen om te benadrukken dat het 
niet zozeer om het financiële aspect ging qua afweging, maar veeleer om de vraag of de 
kwaliteit van de procedure of de verwachting ten aanzien van de uitkomsten bepalend is 
voor de afweging om voor eigen rekening een EVC-procedure te doen. Waar dit 
nadrukkelijk werd toegelicht, hebben we deze antwoorden als een aparte categorie 
opgenomen in de grafiek “Nee, maar niet om financiële redenen”.  
We hebben deze antwoorden nader geanalyseerd voor twee doelgroepen: de kandidaten 
die de EVC-procedure hebben afgerond en de kandidaten die niet gestart, nog bezig of 
gestopt zijn met de EVC-procedure. Het blijkt dat er in de antwoorden geen significante 
verschillen zijn op te merken, ook niet tussen MBO en HBO kandidaten. Financiële 
redenen in relatie met de onzekerheid over de uitkomsten van de EVC-procedure worden 
door veel genoemd. 
 
Wij hebben onderzocht of er een relatie was tussen de antwoorden van de EVC-
kandidaten die gestopt zijn of die de EVC-procedure afgerond hebben, en de mate waarin 
zij bereid zijn zelf de kosten te betalen voor de EVC-procedure. Onderstaande tabel laat 
zien dat ook de EVC-kandidaten die de EVC-procedure afgerond hebben grotendeels niet 
de EVC-procedure zelf zouden betalen. Motivaties van de kandidaten die de EVC-
procedure afgerond hebben liggen op het financiële vlak en op de reden dat zij zich 
afvragen of meteen in een opleiding stappen tot snellere en meer resultaten zou leiden.  

MBO HBO 

 Afgerond 
Niet 
afgerond Gereed 

Niet 
afgerond 

Ja 5 2 12 7 

Nee 13 2 17 17 

Weet niet 3 0 6 3 

Niet ingevuld 0 0 0 2 

 21 4 35 29 
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Zou u mensen in uw omgeving aanraden om een EVC-procedure te doorlopen? 

De ondervraagde kandidaten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Opvallend is dat maar 7 kandidaten aangeven dat zij niemand zouden aanraden een 
EVC-procedure te doorlopen. Dit, terwijl het merendeel van de kandidaten hierboven 
aangaf de EVC-procedure niet te doorlopen als zij dit zelf zouden moeten betalen. 
Groepen die genoemd worden zijn in volgorde van belangrijkheid: collega’s en managers, 
familie en vrienden, “iedereen die er baat bij kan hebben” en mensen met veel ervaring 
en een niet-afgeronde opleiding, studiegenoten. 
Er wordt door een aantal kandidaten wel een kanttekening gemaakt: 
“Ja, MAAR wel pas over een tijd als de EVC-procedure meer uitgekristalliseerd is. 

”Ja, hangt af van de gewenste opleiding en hoe ver zij daar wat betreft beleid rond EVC 

in zijn”. 

“Ja, maar wel met een toelichting wat mijn ervaringen zijn”. 

“Ja, wel voor MBO-niveau, minder snel voor HBO-niveau”. 

 
Heeft u dit (EVC-procedure aanraden) al gedaan, en zo ja wie heeft u het 

aangeraden? 

De ondervraagde kandidaten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Alleen 
de kandidaten die op de vorige vraag bevestigend antwoordden, hebben wij gevraagd 
wie zij in hun omgeving hadden aangeraden een EVC-procedure te volgen. Met name 
(oud) collega’s en managers en familie en vrienden zijn getipt door de EVC-kandidaten, 
voorzover de kandidaten er aan toe waren gekomen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pagina 59 van 88  

 
Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht • Postbus 2103 3500 GC Utrecht 

tel. 030 2985 350 • fax 030 2985 333 • post@fcbwjk.nl 

Evaluatie EVC-procedures 
 

Zou u uw werkgever aanraden EVC in te zetten als onderdeel van P&O / 

opleidingsbeleid? 

Deze vraag is gesteld aan alle kandidaten die aan de enquête hebben deelgenomen 
(n=89).   

Zou u uw werkgever aanraden EVC in te zetten als onderdeel van P&O / 

opleidingsbeleid?

(HBO n=64, MBO n=25)
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48 van de 64 kandidaten die een EVC-procedure binnen het HBO hebben doorlopen 
(75%) zou de werkgever aanraden EVC in te zetten als onderdeel van P&O- / 
opleidingsbeleid. Dit geldt ook voor 19 van de 25 kandidaten die binnen het MBO een 
EVC-procedure hebben doorlopen (76%).  
Nadere analyse laat zien dat het in de antwoorden niet uitmaakt of de EVC-kandidaat de 
EVC-procedure al of niet helemaal doorlopen heeft. 
 
Zo ja, heeft u dat al gedaan? 

27 van de HBO kandidaten (56%) en 6 van de MBO kandidaten (32%) heeft dat ook 
daadwerkelijk gedaan. 
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4.5 Conclusies 
 
Doel van deze evaluatie is het zicht krijgen op de beleving en waardering van de EVC-
procedures door de EVC-kandidaten.  
 
1. Er zijn verschillen tussen de beleving en waardering van de EVC-procedures binnen 
het MBO en HBO waar te nemen. De 21 kandidaten die een EVC-procedure binnen het 
MBO hebben afgerond zijn meer tevreden over het verloop en de uitkomsten van de 
EVC-procedure dan de 35 kandidaten die binnen het HBO een EVC-procedure hebben 
afgerond. Ondanks deze verschillen is meer dan de helft van alle kandidaten die de EVC-
procedure doorlopen hebben tevreden over het verloop en de uitkomsten.  
 
2. Binnen het HBO lukt het niet goed om de vertaling te maken van de praktijkervaring 
van de EVC-kandidaten naar de opleidingskwalificaties. Ondanks de genoemde 
tevredenheid van de 35 kandidaten die de EVC-procedure hebben afgerond over het 
verloop en de uitkomsten van de EVC-procedure, zien wij ook terug dat 37% van deze 
HBO-kandidaten aangeeft aan dat de EVC-procedure minder heeft opgeleverd dan 
verwacht. Nog eens 43% van deze kandidaten binnen het HBO geeft aan andere 
verwachtingen te hebben van de uitkomsten van de EVC-procedure. 
 
3. EVC is een mooi concept, mits verder uitgekristalliseerd. Op 7 respondenten na vinden 
alle 89 ondervraagde kandidaten dat EVC een aanrader is voor collega’s, vrienden en 
kennissen. Met wel de genoemde mitsen en maren ………. Ook vinden zij EVC een 
belangrijk instrument om in te zetten als onderdeel van P&O- / opleidingsbeleid. Toch 
geeft het merendeel van de kandidaten aan dat zij de EVC-procedure niet zouden 
doorlopen als zij dit zelf moeten betalen.  
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5. Overige uitkomsten/ervaringen/opmerkingen van kandidaten 
 
In hoofdstuk 4 zijn we uitgebreid ingegaan op de evaluatie uitkomsten voor zover deze 
betrekking hadden op de gestructureerde vragenlijst die we met de kandidaten hebben 
doorgenomen. De focus van deze vragenlijst is voor een belangrijk deel gericht op de 
groep van 56 EVC-kandidaten die de EVC-procedure volledig heeft afgerond.   
Tijdens de evaluatiegesprekken was ook ruimte voor alle kandidaten om aanvullingen te 
doen of overige opmerkingen en vragen een plek te geven voor zover dit nog niet 
afdoende tijdens de beantwoording van de gestructureerde vragenlijst aan de orde was 
geweest. Daar is door bijna alle 89 kandidaten gebruik van gemaakt en dit leverde 
interessante extra informatie op. Daarom voegen we dit hoofdstuk toe. 
Ervaringen die meerdere keren aan de orde kwamen, die opmerkelijk waren, en die 
gericht zijn op de kwaliteit van EVC zijn in dit hoofdstuk thematisch gebundeld en 
samengevat.  
 

Werkwijze 

Tijdens de gesprekken met de kandidaten hebben wij de uitspraken steeds in overleg 
met de EVC-kandidaat vastgelegd. Deze aantekeningen zijn door ons gescreend en 
zoveel mogelijk geclusterd. Het betreft uitspraken van EVC-kandidaten die de EVC-
procedure hebben afgerond, maar bovenal hebben EVC-kandidaten die voortijdig zijn 
gestopt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zaken aan te kaarten. Waar dit zinvol 
was hebben we verder nog gebruik gemaakt van notities die we van de kandidaten 
gedurende het verloop van hun EVC-procedure hebben bijgehouden. 
 
Om te voorkomen dat uitspraken herleidbaar zijn naar kandidaten hebben we alle 
verwijzingen naar uitvoerders, opleidingen of personen geanonimiseerd. 
 

Ervaringen met betrekking tot het intakegesprek voor de EVC-procedure 

Kandidaten meldden dat er al op voorhand uitspraken werden gedaan over de 
uitkomsten. In diverse gevallen blijkt de EVC-procedure niets anders dan een intake voor 
een opleiding te zijn, met als doel om de kandidaat zo snel mogelijk met een opleiding te 
laten starten.  
 
• “Ik ben na de intake afgehaakt, omdat uit het ingevulde intakeformulier bleek dat ik 
slechts voor 1 vrijstelling in aanmerking zou komen en nog 3 jaar de opleiding zou 
moeten volgen. Ik had op dat moment nog geen portfolio ingevuld.” 

 
• “Van het begin af aan ben ik door de contactpersonen van de hogeschool naar een 
opleiding geduwd. Ik moest zeer standvastig zijn om bij het EVC doel te blijven, 
namelijk informatie te krijgen over "waar sta ik met mijn ervaringen". Van de assessor 
hoorde ik pas het verschil tussen een smal en breed EVC.” 

 
• “Tijdens de intake deed de hogeschool al uitspraken over de duur van de resterende 
opleiding, terwijl ik mijn portfolio nog niet ingevuld had.” 

 
• “Ik had niet de indruk dat het een assessment was. Het was erop gericht om mij in de 
opleiding te krijgen. Ook is mij onduidelijk of ik met de rapportage ook ergens anders 
terecht zou hebben gekund. Ik had de indruk van niet, omdat de opleiding van de 
hogeschool in A er anders uit ziet dan in bijvoorbeeld B (…) De uitvoerder wilde dat ik 
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mij tijdens de EVC-procedure al inschreef, maar dat wilde ik niet. Ik heb me dus pas 
ingeschreven na afloop.” 

 
• “Het is niet uitgesproken tijdens de intake en assessment, maar ik had het gevoel dat 
je er toch ook zat om te zien of je in was voor het volgen van een opleiding.” 

 
• “Het viel me op dat er ook geen duidelijk onderscheid was tussen het toetsen in het 
kader van EVC, of het toetsen in het kader van een opleiding. Er werd door de 
assessoren gezegd dat er hoe dan ook altijd nog een minor gevolgd diende te worden, 
ongeacht de uitkomsten.” 

 
• “Ik heb steeds het gevoel had dat ik niet met een EVC procedure bezig was, maar met 
de intake voor een opleiding.” 

 
• “Ik ben vervolgens een EVC-procedure gestart bij de hogeschool. Tijdens de intake 
daar bleek dit echter een intake assessment te zijn.” 

 
• “Ik moet nu de EVC-procedure opnieuw doorlopen. Ik blijk namelijk een intake-
assessment te hebben gedaan.” 

 
Ervaringen met betrekking tot het opbouwen van het portfolio  

Diverse kandidaten melden dat de aangeleverde bewijzen niet te vertalen zijn in termen 
van competenties of naar de eisen van de opleiding, of dat de criteria onduidelijk zijn. 
Een struikelblok dat meerdere malen genoemd is, heeft te maken met het vertalen en 
inpassen van de werkervaring in criteria/competenties/exameneisen van de opleiding. 
Daarnaast noemt een aantal kandidaten dat zij te horen kregen dat hun bewijsmateriaal 
in het portfolio niet ouder dan 2-5 jaar mocht zijn of dat er andere belemmeringen waren 
dat de aangedragen ervaring niet of niet voldoende kon bijdragen aan de verzilvering van 
competenties. 
 
• “Ik heb 2 voorbereidende gesprekken gehad en ben op het assessmentgesprek zelf 
geweest. De uitkomst van de assessoren was: "hier komen we niet ver mee, gezien 
wat er aangeleverd is". 2/3 van wat ik had aangeleverd zou niet passen binnen de 
competentie eisen van de opleiding.” 

 
• “Ik heb de indruk dat ik vooral moet bewijzen of ik aan hun eisen voor een opleiding 
voldoe in plaats van dat ik het gevoel heb dat ik mijn werkervaring kan laten toetsen. 

 
• “Naar de ROC's/hogescholen toe: maak heel goed duidelijk wat wel als competentie 
wordt gezien en wat niet. Daarbij duidelijkheid welke criteria je hanteert en hoe je die 
weegt. Ik heb sterk de indruk dat de ROC's en hogescholen dit op een erg theoretische 
en schoolse manier benaderen, weinig praktisch voor degenen met werkervaring, sluit 
niet goed aan.” 

 
• “De assessor is gehouden aan de formules van school. Ervaringen worden getoetst 
aan of je volgens de regels van de school opleiding kunt voldoen, in plaats van dat zij 
vanuit de praktijk de vertaalslag van 17 jaar ervaring zelf maken. Competenties 
bewijzen is erg lastig, is een leermethode die voor mij onbekend is. Studenten krijgen 
daar vanaf 1e jaar scholing in. Voor EVC kandidaten is de informatie echter erg 
summier, waardoor uitwerking voor mij erg moeilijk is.” 
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• “Graag vermeld ik u dat mijn grootste struikelblok de eis was dat alle te overleggen 
documenten van vroegere opleidingen, trainingen en cursussen evenals 
werkervaringen met bijbehorende getuigschriften, niet ouder dan 5 jaar mochten zijn. 
Dat was een onhaalbare en niet reële eis voor iemand van toen 56 jaar oud waarbij 
bijna alle documenten heel veel ouder zijn dan die 5 jaar. Naast het feit dat de 
procedure intensief en tijdrovend was gaf die 5 jaren eis voor mij de doorslag om niet 
met de EVC procedure verder te gaan.” 

 
• “Uit de stukken bleek al snel dat ik maar voor 2 onderdelen vrijstellingen zou kunnen 
ontvangen. Weliswaar had ik in het verleden al 3 jaar bij de hogeschool gestudeerd in 
de betreffende opleiding (overigens niet alle onderdelen gehaald) maar omdat wat ik 
wel gehaald had net langer dan 5 jaar geleden was, had de hogeschool deze gegevens 
niet meer bewaard (verjaard) waardoor dit niet mee kon tellen bij de uitkomsten van 
de EVC-procedure. Een minimaal resultaat dus.” 

 
• “Ook heeft de hogeschool een beperking opgenomen als het gaat om de ouderdom 
van de bewijslast: 5 jaar. Dit werkt in mijn nadeel omdat ik al 17 jaar werkzaam ben. 
Bovendien stelt de hogeschool beperkingen aan het aantal bewijzen, die in het 
assessment gebruikt mogen worden. Ik had bijvoorbeeld 20 bewijzen op een bepaald 
onderdeel aangeleverd, waarvan maar 5 mochten worden gebruikt”. 

 
• “Ik zie als probleem dat ervaringen niet altijd goed bewezen kunnen worden, omdat 
de werksituatie dat niet toelaat. Bijvoorbeeld gesprekken met jongeren, dat is een 1:1 
situatie waarbij vertrouwen een zeer nadrukkelijke rol speelt. Je kan daar niet zomaar 
iemand bij zetten die de manier waarop ik zo'n gesprek doet, in beeld breng en 
valideer. Bewijslast vinden voor het portfolio is dus heel erg moeilijk”. 

 
• “De hogeschool erkent interne trainingen bij een werkgever niet. Levert geen 
vrijstellingen op.” 

 
Ervaringen met de gehanteerde standaard voor de EVC-procedure 

Er blijkt voor kandidaten die een brede ervaring hebben niet altijd een goede match 
mogelijk tegen welke standaard de EVC-procedure moet worden afgezet. Een dubbel 
probleem als er werkervaring is op zowel MBO- als HBO-niveau of als een kandidaat zijn 
ervaring tegen 2 opleidingen wil afzetten: 
 
• “Ik heb me bij nader inzien moeten beperken (…) en anderzijds had ik graag nog wat 
zaken op HBO niveau willen verzilveren, maar dat kon het ROC me helaas niet 
bieden.” 

 
• “Het zou beter zijn als EVC meer in de breedte zou worden bekeken qua competenties 
en niet sec met het oog op 1 opleidingsrichting.” 

 
• “Een bijkomend punt was dat mijn ervaring veel breder is dan de richting (…) wat het 
ROC op een gegeven moment mij adviseerde waartegen mijn ervaring zou moeten 
worden afgezet. Er is niet gesproken over meerdere richtingen waartegen de ervaring 
zou kunnen worden verzilverd.” 
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• “De meeste personeelsleden zijn al gekwalificeerd voor het werk wat ze doen, dus 
daar heeft het geen toegevoegde waarde. Interessant zou zijn om het toe te passen 
als je van functie zou wisselen en om dan in beeld te krijgen wat je competenties zijn, 
maar daar leent de EVC-procedure zich in deze vorm niet voor omdat de procedures 
uitgaan van een opleidingsrichting, niet van algehele competenties.” 

 
 
Ervaringen met betrekking tot het assessmentgesprek 

Kandidaten meldden dat het hen opviel dat de intakers en assessoren soms niet goed of 
helemaal niet op de hoogte waren van wat de bedoeling was van de EVC-procedure, en 
de kandidaten kregen het gevoel dat ze de eerste waren en dat de assessoren nog 
zoekende waren: 
 
• “Ook speelt mee dat de assessoren aangaven dat het voor hen ook de eerste keer 
was”. 

 
• “Vervolgens heb ik een assessor gesprek gehad met iemand van de opleiding, die 
helaas niet bekend was met EVC”. 

 
• “de ene assessor van gaf aan dat dit niet kon voor alle bewijzen, via een andere 
assessor is het wel gelukt.” 

 
• “In tegenstelling tot de intake verliep het assessment slecht. Het portfolio was niet 
beschikbaar. Toch is besloten om het assessment door te laten gaan. Het gesprek 
verliep rommelig, de assessoren waren het onderling niet eens of iets nou wel of niet 
meetelde als "bewezen". Later kwam er nog een coördinator opleidingen bij, waarbij ik 
op een gegeven moment onderwerp van gesprek werd, zonder dat er me nog iets 
gevraagd werd”. 

 
• “Bovendien zetten ze als assessor iemand in die werkzaam is in een ziekenhuis, en 
helemaal geen ervaring heeft met jongerenwerk (…) Uit alles is gebleken dat ik de 
eerste EVC-kandidaat bij die opleidingsrichting ben en dat de hogeschool geen idee 
heeft hoe om te gaan met de beoordeling van die bewijsstukken.” 

 
Ervaringen met betrekking tot de beoordeling en verzilvering van de ervaring 

door de EVC-uitvoerders 

De ervaring van de kandidaten wordt in een aantal gevallen niet of nauwelijks 
meegewogen. Er zijn diverse kandidaten die melden dat hun opleidingsachtergrond in 
hoofdzaak of zelfs enkel bepalend is, kijkend naar de uitkomst. Ook melden diverse 
kandidaten dat het niet duidelijk is wat ze nou precies in handen krijgen of zij zijn 
teleurgesteld in de uitkomsten. 
 
• “Mijn portfolio is wel bekeken, maar alleen mijn propedeuse papier voor de Pabo werd 
als waardepapier gezien.” 

 
• “Met deze uitkomsten werd ik uitgenodigd met een opleidingsvoorstel om een verkort 
traject van 1,5 jaar te starten (…) Eenmaal gestart bleek de opleiding helemaal geen 
verkort traject te zijn wat aangepast was op de uitkomsten van mijn EVC-procedure. 
Als ik deze opleiding zou volgen zou ik toch een aantal onderdelen moeten doen 
waarvoor ik al bewezen had dat ik de competenties bezit. De coördinator van de 
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opleiding MWD (…) gaf telefonisch toe dat de hogeschool inderdaad helemaal niet 
ingesteld is op de instroom van EVC-kandidaten met speciale trajecten, ze wilde dit 
desgevraagd alleen niet schriftelijk bevestigen. Hierna heb ik me weer uitgeschreven 
uit de opleiding.” 

 
• “Ik ben inmiddels in de opleiding in het vierde jaar gestart. Rondvraag leert dat 
iedereen in mijn jaar die duaal is ingestroomd, ook een portfolio en competentiematrix 
heeft moeten invullen, alleen het assessment niet heeft gedaan. Als ik dit combineer 
met het feit dat ik al voorheen gevorderd was in het 4e jaar van de opleiding en nu 
door de EVC ook weer start in het 4e jaar, zie ik de toegevoegde waarde niet. Als ik 
direct ingestroomd was, had ik hetzelfde resultaat gehad met minder werk.” 

 
• “Mijn conclusie was dat ik zeker nog 1,5 jaar sowieso weer naar school zou moeten, 
en dat was gezien mijn persoonlijke situatie niet haalbaar. Bovendien zou het 
waarschijnlijk ongeveer evenveel tijd en inzet hebben gekost als ik zou kiezen voor 
een duaal traject, en mogelijk aantrekkelijker. Ik heb de indruk dat EVC bij de 
hogeschool nog erg in de kinderschoenen staat”.  

 
• “Ik heb me er wel over verbaasd dat als je al 5 jaar naar tevredenheid functioneert in 
je werk en door je werkgever goed beoordeeld wordt, dat je dat niet terugziet in de 
uitkomsten van de EVC-procedure. Er werd vooral getoetst op de theoretische kennis, 
niet zozeer vanuit de praktijk. Ik heb nu op papier wel waar ik dan sta qua 
competenties, maar herken me daar dus onvoldoende in.” 

 
• “Het bijkomende punt is ook dat bij de rapportage van hogeschool geen vertaling is 
gemaakt naar studiepunten en vrijstellingen in relatie tot de opleiding (…). Een ander 
punt dat hiermee verband houdt, is dat ik heb nagevraagd naar aanleiding van alle 
media aandacht voor het ervaringscertificaat of dit hetzelfde is als wat ik nu in handen 
heb gekregen. Dit was niet het geval, omdat de hogeschool nog niet zover was.” 

 
• “Na afloop heb ik een rapportage ontvangen met conclusies over instroom opleiding 
behaald 1e jaar. Dat had ik zonder EVC ook wel bedacht.” 

 
• “Ik heb niet de indruk dat de uitkomsten die ik heb ook buiten de hogeschool iets 
waard zijn. Volgens mij is er niks verzilverd.” 

 
• “De rapportage geeft geen uitsluitsel op de vraag wat de waarde ervan is. Er wordt 
niets gezegd over verzilvering, of ondertekening door examencommissie.“ 

 
• “De rapportage geeft een te korte omschrijving van de behaalde en niet behaalde 
competenties, en geen onderbouwing en uitleg over het volgen van modules om 
diploma te behalen.” 
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Ervaringen met betrekking tot het verloop van de EVC-procedure 

De lange doorlooptijd van de EVC-procedure, de slechte bereikbaarheid van de 
onderwijsorganisatie en het schoolse karakter worden regelmatig genoemd als frustratie: 
 
• “Ik vraag me af waarom er zo'n haast bij het inleveren van het porfolio zat als het 
vervolgens nog ruim een half jaar duurt voordat je de uitkomsten hebt”. 

 
• “Na het startgesprek bij de hogeschool duurde het 2 maanden voordat ik de stukken 
voor de EVC-procedure ontving.” 

 
• “De hogeschool gaf aan dat EVC zeker 60 uur investering vroeg. Na de intake die 
overigens goed verliep, ontving ik het pakket met informatie, en ik zag op tegen al het 
werk dat dit zou vragen. Verslagen uitwerken, en casussen beschrijven, het 
samenstellen van het portfolio, het zag er uit als dat ik daar een jaar voor nodig zou 
hebben. Gezien het feit dat ik al een propedeuse HBO en veel werkervaring had, zag 
ik daar tegenop”. 

 
• “Er was feitelijk geen sprake van begeleiding omdat de hogeschool tijdens de 
zomervakantie niet bereikbaar was.” 

 
• “Van het moment dat ik persoonlijk contact had met de hogeschool werd je wel 
enthousiast en dat motiveerde, maar de organisatie er om heen verloopt niet soepel al 
is dat niet zozeer aan EVC te wijten als wel aan de organisatie en de omvang van de 
hogeschool.” 

 
• “Wacht sinds februari op uitkomsten” 
 
• “Ook heb ik niks meer terug gehoord op het bezwaar dat ik heb ingediend’ 
 
Aanvullingen op de vraag vindt u EVC een aanrader? 

Heeft EVC toekomst? De ene kandidaat meent van niet, de andere wel. En onbekend 
maakt onbemind. Ondanks ook de positieve geluiden, lijkt er nog een lange weg te gaan: 
 
• “EVC een aanrader voor werkgevers? Ja, mits het beter ontwikkeld wordt. Het concept 
is namelijk okay.” 

 
• “EVC zou een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde zijn als mogelijkheid om te zien 
waar je staat en hoe je je kunt ontwikkelen. Werkgever kan zich daarmee 
onderscheiden en profileren (…) Maar veel instanties weten ook niet wat EVC is. Een 
voorbeeld: spaarloongelden mogen gebruikt worden ten behoeve van EVC, maar als je 
daar bij een bank over begint, weten ze niet wat het is, of denken dat het om een 
studie gaat.” 

 
• “EVC is nog heel onbekend bij de werkgever, terwijl ik weet dat er meerdere collega's 
zijn die zonder de benodigde papieren werken, dus het heeft zeker zin om dit te 
stimuleren.” 

 
• “Het zou zeer nuttig zijn om bij beëindiging van de werkplek of het zicht daarop 
mensen gericht te begeleiden of mogelijkheden te bieden bij het vinden van ander 
werk en daarbij EVC te gebruiken als middel.” 
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Bezwaarprocedures 

Tot slot vermelden we hier nog dat wij door 4 kandidaten op de hoogte zijn gesteld dat 
zij bezwaar hebben ingediend bij de hogeschool. Redenen zijn dat kandidaten het niet 
eens zijn met de uitkomsten en / of het verloop van de EVC-procedure. Het gaat hier om 
kandidaten die een EVC-procedure hebben doorlopen bij de volgende hogescholen: 
Hogeschool Utrecht (2x) 
Hogeschool Rotterdam 
Fontys 
InHolland  
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Conclusies 

Bovengenoemde ervaringen zijn niet alleen van de 33 geïnterviewde kandidaten die 
voortijdig zijn afgehaakt, maar zijn ook gemaakt door de 56 kandidaten die de EVC-
procedure hebben afgerond. Ook zijn het geen enkele gemaakte opmerkingen, maar 
komen ze meerdere malen voor. Wat valt er dan te concluderen? 
 
1. EVC wordt met name binnen de hogescholen gebruikt als instrument om kandidaten 
snel door te laten stromen naar een opleiding.  
 
2. Het vertalen en inpassen van de werkervaring van EVC-kandidaten naar  
criteria/competenties/exameneisen van de opleiding blijkt lastig voor de EVC-uitvoerders. 
Kandidaten geven aan dat zij hun werkervaring moeten inpassen in termen en criteria die 
bedoeld zijn voor het onderwijs. Bij dit probleem kan meespelen dat het onderwijs 
beginnende beroepsbeoefenaren opleidt en dat EVC zich juist richt op ervaren, 
vakvolwassen beroepsbeoefenaren. Hieruit vloeit ook de volgende conclusie voort: 
 
3. Het afnemen van assessments door assessoren die werkzaam zijn in het onderwijs 
verloopt met name binnen het HBO nog moeizaam. Kandidaten geven aan dat zij de 
indruk hebben dat de assessoren onvoldoende bekend zijn met het werkveld, daarnaast 
kan ook bovengenoemd punt meespelen, namelijk dat de criteria gebaseerd zijn op de 
eisen die aan beginnend beroepsbeoefenaren gesteld worden. 
 
4. De verzilvering van de EVC-rapportages in het HBO zijn gericht op het instromen in 
een opleiding bij dezelfde EVC-uitvoerder.  
 
5. De afhandeling van de EVC-procedures verloopt moeizaam. Kandidaten moeten in veel 
gevallen lang wachten op de EVC-rapportages. 
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6. Uitkomsten telefonische enquête onder werkgevers 
 
 
6.1 Onderzoeksgroep en respons 
 
Alle EVC-kandidaten konden bij aanmelding bij FCB de naam van een contactpersoon bij 
de werkgever opgegeven (uiteraard alleen indien er sprake was van een werkgever).  
Tijdens de telefonische of schriftelijke enquête van de 89 EVC-kandidaten (zie hiervoor 
de uitkomsten in hoofdstuk 4) hebben we hen gevraagd of deze contactpersoon nog 
steeds correct was en of we toestemming van de kandidaat konden krijgen om deze 
contactpersoon te benaderen met een eigen vragenlijst. Op deze manier wilden we ook 
vanuit het perspectief van de werkgever terug horen hoe zij de EVC-procedure van de 
kandidaat hebben ervaren en in welke mate hun ervaringen met deze EVC-procedure(s) 
gevolgen heeft voor het toepassen van EVC binnen hun eigen organisatie.  

 
De responsgroep onder de werkgevers heeft betrekking op 54 kandidaten.  
24 van de 89 benaderde EVC-kandidaten hebben geen contactpersoon van de werkgever 
opgegeven. Dit omdat, er geen werkgever was of omdat de EVC-kandidaat geen 
toestemming gaf om de werkgever te benaderen. 
Van de overige 11 contactpersonen die wel zijn benaderd, waren 5 contactpersonen van 
de werkgever telefonisch niet bereikbaar en hebben de vervolgens toegestuurde 
vragenlijst ook niet (of niet op tijd) geretourneerd; 4 contactpersonen van de werkgever 
waren met vakantie, langdurig ziek, of met zwangerschapsverlof; 1 contactpersoon van 
de werkgever bleek niet meer in de organisatie van de betreffende EVC-kandidaat 
werkzaam en 1 kandidaat bleek tevens bestuurslid en in die hoedanigheid haar eigen 
contactpersoon vanuit de werkgever. 

 
In enkele gevallen volgden meerdere EVC-kandidaten binnen dezelfde organisatie een 
EVC-procedure waarbij het voor kon komen dat dezelfde contactpersoon van de 
werkgever was opgegeven. Ook kon het voorkomen dat meerdere kandidaten binnen 
dezelfde organisatie verschillende contactpersonen namens de werkgever opgaven. Een 
en ander heeft gevolgen voor de statistiek. Bij elke vraag staat daarom steeds vermeld 
aan hoeveel respondenten wij de vraag gesteld hebben. 

 
Bij de vragen over de aanleiding voor EVC, de uitkomsten en het verloop hebben we de 
respondent steeds gevraagd om de vragen te beantwoorden in relatie tot de betreffende 
EVC-kandidaat. Hierbij dient te worden opgemerkt dat we achteraf hebben geconstateerd 
dat contactpersonen van werkgevers die meerdere kandidaten vertegenwoordigden, bij 
de vragen met een meer algemene strekking (bijvoorbeeld “hoe bent u te weten 
gekomen dat evc bestaat”) meestal hetzelfde antwoord gaven. Dit kan een vertekening 
geven in de statistiek. In de paar gevallen waarbij we dat hebben geconstateerd, hebben 
we dit verantwoord in de toelichting bij die vraag. 
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EVC kandidaten bij HBO-
uitvoerders 

EVC kandidaten bij MBO-
uitvoerders 

 

aantal 
werkgevers* 

aantal 
kandidaten 

aantal 
werkgevers* 

aantal 
kandidaten 

totaal 24 38 10 16 
     
   afgerond 15 26 9 14 
   niet afgerond 11 12 1 2 
     
       nog bezig  3  2 
       gestopt  9  0 
 
* We hebben het hier over de werkgever op het niveau van de instelling/organisatie, niet het aantal 
contactpersonen van de werkgever.  

 
6.2 Bekendheid met en initiatief tot EVC 
 
We vroegen de contactpersonen van de werkgevers hoe zij op de hoogte zijn gekomen 
van het bestaan van EVC en vervolgens van wie het idee afkomstig was om hun 
werknemers een EVC-procedure te laten doorlopen. De vragen die in deze paragraaf door 
de contactpersonen van de werkgevers zijn beantwoord hebben betrekking op alle 54 
kandidaten (n=54). 
 
Hoe bent u te weten gekomen dat EVC bestaat? 

Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Binnen de Jeugdzorg hebben de 
kandidaten zelf een actieve rol gespeeld in het informeren van de werkgevers (8x), 
daarnaast speelt de informatievoorziening vanuit de MOgroep een belangrijke rol (5x). 
Overige werkgevers noemen FCB, de vakbond, de OR en de EVC-uitvoerder als bron van 
informatie. 
De respondenten binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening noemen als 
belangrijkste informatiebronnen FCB (13x) en de MOgroep (10x). Echter, bij deze 
antwoorden dient te worden opgemerkt dat er bij 1 instelling 10 kandidaten waren die 
vertegenwoordigd werden door dezelfde respondent waarbij ook 10x het antwoord “MO 
groep” werd gegeven. Hetzelfde geldt voor de respondent van een andere instelling die 
6x het antwoord “FCB” gaf voor deze kandidaten. 
De EVC-kandidaten (4x) en de afdeling personeelszaken / opleidingen (4x) zijn wat 
kleinere bronnen van informatie. Overige respondenten noemen nog andere kandidaten, 
collega’s en eigen relaties met EVC-uitvoerders en het Kenniscentrum EVC. Opvallend is 
dat de vakbonden of de OR hier niet genoemd worden als informatiebron. In hoofdstuk 4 
zagen we dat de vakbonden en de OR de belangrijkste informatiebronnen zijn voor de 
EVC-kandidaten. 
 
Vanaf wanneer was u op de hoogte van de aanmelding van uw werknemer voor 

een EVC-procedure? 

Bijna alle respondenten geven aan vooraf op de hoogte te zijn van de aanmelding van de 
werknemer voor de EVC-procedure, bij 50 van de 54 kandidaten. In 3 gevallen geldt dat 
de respondenten daarvan tijdens de EVC-procedure op de hoogte gesteld zijn en 1 
contactpersoon van de werkgever heeft deze vraag niet ingevuld. 
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Ook voor deze antwoorden geldt dat enkele respondenten voor meerdere kandidaten 
hetzelfde antwoord hebben gegeven. 
  
Van wie was volgens u het idee afkomstig dat uw kandidaat(s) zich aan 

zou(den) melden voor deze EVC-procedure? 

Ook hier valt op dat de kandidaten (8x) binnen de Jeugdzorg zelf een actieve rol 
speelden in de ideevorming voor de aanmelding. Daarnaast noemen de respondenten 
zichzelf (6x) als aanbrenger van het idee. Overige respondenten noemen dat het een 
gezamenlijk idee was (2x) en de OR (1x).  
 
Binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening noemen de contactpersonen van de 
werkgevers zichzelf (9x) als inbrenger van het idee, gevolgd door de kandidaat (8x) en 
het management (6x). 7x wordt gesproken over een gezamenlijk idee en beslissing 
tussen werkgever en kandidaat  en soms ook nog met de afdeling personeelszaken / 
opleidingen (1x) of de directeur (1x) daarbij. Verder wordt  de afdeling personeelszaken 
(4x) genoemd als inbrenger. Eén werkgever heeft de vraag niet ingevuld. 
 
Wat vond u van dat idee? 

Deze vraag werd niet gesteld als het initiatief van hem / haar zelf af kwam, of als werd 
aangegeven dat het een gezamenlijk initiatief was (in de situatie dat het een gezamenlijk 
initiatief was tussen kandidaat en contactpersoon en/of anderen werd in 5 gevallen 
benadrukt dat de contactpersoon er  zelf ook achter stond). 1 contactpersoon sprak zijn 
verbazing uit dat het langs deze weg mogelijk was om vrijstellingen te behalen. 
Bijna alle respondenten, 27 van de 30, vonden het meteen een goed idee, zelfs als zij 
nog nooit van EVC gehoord hadden. Twee werkgevers waren iets voorzichtiger en zagen 
het als een mogelijkheid om uit te proberen wat EVC zou kunnen bieden. Eén werkgever 
heeft deze vraag niet ingevuld. 
 
6.3  Aanvraag EVC-procedure 
 
De vragen die in deze paragraaf zijn beantwoord door de contactpersonen van de 
werkgevers hebben betrekking op alle 54 kandidaten (n=54). 
 

Met welke reden heeft u de aanvraag ondertekend? 

Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Eigenlijk alle respondenten geven 
als belangrijkste redenen aan dat zij de aanvraag hebben ondertekend omdat zij het 
belangrijk vinden om de EVC-procedure actief te volgen of omdat de kandidaat de EVC-
procedure ook op hun verzoek doorloopt. Ook het belang van het gezamenlijke initiatief 
wordt genoemd, de motiverende rol die de werkgever wil spelen. Andere respondenten 
geven aan dat zij de aanvraag ondertekend hebben omdat de kandidaat dat vroeg.  
 
Wat was voor u het doel van de EVC-procedure voor “uw” EVC-kandidaat? 

Voor respondenten in de Jeugdzorg is het vooral van belang om (opleidings-) initiatieven 
van werknemers te ondersteunen. Andere doelen zijn met name organisatiegericht, via 
EVC hopen de contactpersonen van de werkgevers te bereiken dat de EVC-kandidaten 
kunnen doorstromen naar andere functies. De respondenten zien deze kans die FCB hen 
biedt als een goede mogelijkheid om ervaring met EVC op te doen. Een aantal 
respondenten van de werkgevers geven aan dat zij willen dat de werknemer aan de EVC-
procedure meewerkt. 
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Voor een grote groep kandidaten (21) binnen Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening geeft men aan dat zij EVC zien als een mogelijkheid voor de kandidaat 
om te bewijzen dat zij voldoende kennis en ervaring hebben voor de huidige functie. 
Deze kandidaten kunnen dat nu niet met een diploma bewijzen. Voor 23 kandidaten 
geven werkgevers daarbij aan dat zij willen dat de werknemer aan de EVC-procedure 
meewerkt. Een laatste grote antwoordcategorie is gericht op het belang van het 
ondersteunen van (scholings-) initiatieven van werknemers. En tot slot geldt ook voor 10 
deze werkgevers dat zij deze kans die FCB hen biedt zien als een mogelijkheid om 
ervaring op te doen met EVC. 
 
Weet u bij welke EVC-uitvoerder uw EVC-kandidaat de EVC-procedure heeft 

doorlopen? 

 

Weet u bij welke EVC-uitvoerder uw EVC-kandidaat de EVC-procedure heeft 

doorlopen? 

(Jeugdzorg n=17, Welzijn n=37)
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Het ging er bij deze vraag om, of men van de EVC-kandidaten op de hoogte was waar de 
EVC-procedure was doorlopen.  
Van 6 EVC-kandidaten binnen de Jeugdzorg weet men niet bij welke EVC-uitvoerder hun 
kandidaat de EVC-procedure doorlopen heeft en 1 contactpersoon van de werkgever 
geeft een andere EVC-uitvoerder op dan waar volgens onze gegevens de EVC-kandidaat 
de EVC-procedure heeft doorlopen. In de overige gevallen (10x) waren werkgevers op de 
hoogte van de naam van de EVC-uitvoerder. 
Van de respondenten binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening weten er 3 niet 
bij welke EVC-uitvoerder hun EVC-kandidaat de EVC-procedure doorlopen heeft en heeft 
1 respondent de vraag niet ingevuld. Van de overige kandidaten (33) waren 
contactpersonen van de werkgevers op de hoogte van de naam van de EVC-uitvoerder. 
 
Bij de aantallen dient nog opgemerkt te worden dat voor respectievelijk HvR en ROC 
Twente geldt dat er 1 contactpersoon was die werd bevraagd voor de betreffende EVC-
kandidaten, 
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6.4 Verloop EVC-procedure 
 
De vragen die in deze paragraaf zijn beantwoord door de contactpersonen van de 
werkgevers hebben betrekking op alle 54 kandidaten (n=54). 
 
Bent u op de hoogte gehouden over het verloop van de EVC-procedure? Zo ja, 

door wie? 

 

Bent u op de hoogte gehouden over het verloop van de EVC-procedure?

(Jeugdzorg n=17, Welzijn n=37)
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Zo ja, door wie?

(Jeugdzorg n=15, Welzijn n=27)
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We vroegen alle respondenten of zij op de hoogte gehouden werden over het verloop van 
de EVC-procedure. Binnen de Jeugdzorg geven respondenten aan dat zij in 13 van de 17 
gevallen op de hoogte zijn gehouden. De respondenten binnen Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening geven een gespreider beeld: In 26 van de 37 gevallen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pagina 74 van 88  

 
Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht • Postbus 2103 3500 GC Utrecht 

tel. 030 2985 350 • fax 030 2985 333 • post@fcbwjk.nl 

Evaluatie EVC-procedures 
 

hebben EVC-kandidaten de contactpersoon op de hoogte gehouden. 1 respondent heeft 
hier deze vraag niet ingevuld. 
Op de vraag door wie bent u op de hoogte gehouden geven bijna alle respondenten aan 
dat de EVC-kandidaat hier de belangrijkste informatiebron was. Binnen Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening wordt ook de EVC-uitvoerder 7x genoemd, dit kan te 
verklaren zijn uit het feit dat er uit een aantal welzijnsorganisaties meerdere kandidaten, 
soms zelfs als groep, zijn aangemeld voor een EVC-procedure.  
 

Hoe tevreden bent u in het algemeen over het verloop (het proces) van de EVC-

procedure?  

 

Hoe tevreden bent u in het algemeen over het verloop (het proces) van de EVC-

procedure? 

(Jeugdzorg n=17, Welzijn n=37)
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Deze vraag is aan alle respondenten gesteld. Bij deze vraag was aanvankelijk geen 
categorie “Kan ik niet beoordelen”. Aangezien dit antwoord echter vaak werd gegeven bij 
de toelichting, en er geen mate van (on)tevredenheid kon worden uitgedrukt als 
antwoord op deze vraag, is in de verwerking van de antwoorden deze als aparte 
categorie opgenomen.  
Als we de antwoordcategorieën heel tevreden en tevreden bij elkaar optellen dan zijn 
respondenten binnen de Jeugdzorg in 6 van de 17 gevallen tevreden over het verloop 
van de EVC-procedure van de kandidaat. In 4 gevallen is men ontevreden en van 6 EVC-
kandidaten geeft men dat zij dit niet kunnen beoordelen. Eén werkgever heeft deze 
vraag niet beantwoord. 
De ontevreden respondenten geven als toelichting de lange doorlooptijd, en de 
onduidelijke kaders en afwegingen rond het al/niet doorlopen van een EVC-procedure of 
het al/niet afgeven van vrijstellingen. 
 
Als we de antwoordcategorieën heel tevreden en tevreden bij elkaar optellen dan zijn 
binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening respondenten in 13 van de 37 
gevallen tevreden over het verloop van de EVC-procedure van de kandidaat. Opvallend is 
dat men in 16 gevallen ontevreden tot heel ontevreden is. Met betrekking tot 6 EVC-
kandidaten geven respondenten aan dat zij dit niet kunnen beoordelen. Eén respondent 
is niet tevreden, niet ontevreden en één respondent heeft deze vraag niet ingevuld. Bijna 
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alle ontevreden respondenten geven aan dat zij ontevreden zijn over de onvoldoende 
afstemming tussen de EVC-uitvoerder met de werkgever. Zij geven aan dat zij de  
erkenning van de verworven competenties niet hebben zien gebeuren. Ook de lange 
doorlooptijd wordt genoemd en de hoeveelheid werk die de EVC-procedure met zich 
meebrengt. 
 
Werkgevers zijn daarmee in vergelijking met de EVC-kandidaten minder tevreden over 
het verloop van de EVC-procedure. Zie de uitkomsten in paragraaf 4.3.2 
 
Hoe tevreden bent u over de begeleiding van uw EVC-kandidaat tijdens de EVC-

procedure vanuit de EVC-aanbieder? 

Hoe tevreden bent u over de begeleiding van uw EVC-kandidaat tijdens de EVC-

procedure vanuit de EVC-aanbieder?

(Jeugdzorg n=17, Welzijn n=37)
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Bij deze vraag was aanvankelijk geen categorie “Kan ik niet beoordelen”. Aangezien dit 
antwoord echter vaak (in 22 van de 54 gevallen) werd gegeven bij de toelichting, en er 
geen mate van (on)tevredenheid kon worden uitgedrukt als antwoord op deze vraag, is 
in de verwerking van de antwoorden deze als aparte categorie opgenomen.  
 
Opvallend is dat in 10 van de 17 gevallen de respondenten in de Jeugdzorg aangeven dat 
zij niet kunnen beoordelen hoe de begeleiding van deze EVC-kandidaten uit de EVC-
aanbieders is geweest ondanks het gegeven dat zij wel op de hoogte zijn gehouden door 
hun EVC-kandidaat over het verloop. In de resterende gevallen zijn de respondenten 
tevreden (2x) tot heel tevreden (3x). Eén respondent geeft aan dat er geen begeleiding 
is geweest en 1 respondent heeft deze vraag niet ingevuld.  
De respondenten binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening laten een iets 
gespreider beeld zien. Over 14 EVC-kandidaten zijn de contactpersonen van de 
werkgevers tevreden (12x) tot heel tevreden (2x). Ook hier valt op dat in 12 gevallen 
respondenten aangeven dat zij niet kunnen beoordelen hoe de begeleiding vanuit de 
EVC-aanbieders is geweest ondanks het gegeven dat zij wel op de hoogte zijn gehouden 
door hun EVC-kandidaat over het verloop. Hier valt ook op het aantal gevallen dat de 
werkgever ontevreden was (6x), dit betreft alle EVC-kandidaten bij dezelfde werkgever. 
Eén werkgever meldt dat er geen begeleiding is geweest. De overige respondenten geven 
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over 3 EVC-kandidaten aan dat zij niet tevreden, niet ontevreden zijn of hebben deze 
vraag niet ingevuld (1x). 
 
Heeft de EVC-aanbieder contact gehad met u? En zo ja, op wiens initiatief was 

dit? 

Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Respondenten binnen de 
Jeugdzorg geven vooral aan (bij 11 kandidaten) dat er geen contact is geweest en dat zij 
niet weten waarom dat niet is gebeurd. Slechts in 5 gevallen noemen de respondenten 
dat er contact is geweest, telefonisch of via de e-mail. Dit was vaak op eigen initiatief 
van de werkgever. Sommigen hebben een vragenlijst toegestuurd gekregen en hebben 
die ingevuld.  
Van de respondenten binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening geeft ook het 
merendeel (bij 23 kandidaten) aan dat er geen contact is geweest. In 10 gevallen maken 
respondenten melding van een werkbezoek, 18 keer wordt melding gemaakt van 
telefonisch contact of van mailverkeer. De initiator voor dit contact is hier afwisselend de 
EVC-uitvoerder of de werkgever. 
 
Hoeveel tijd heeft uw betrokkenheid u gekost per werknemer? 

 

Hoeveel tijd heeft uw betrokkenheid u gekost per werknemer?

(Jeugdzorg n=17, Welzijn n=37)
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In bijna alle gevallen (40x) geven respondenten aan dat hun betrokkenheid minder dan 4 
uur per EVC-kandidaat bedroeg. De vervolgvraag is, wat kostte de meeste tijd? Daarin 
komt naar voren dat maar bij 12 kandidaten (6 binnen Jeugdzorg en 6 binnen Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening) de tijd vooral zat in het invullen van vragenlijsten en 
meehelpen met verzamelen van bewijsmateriaal. De meeste tijd zat voor de werkgevers 
in gesprekken met en coaching van de EVC-kandidaten en hen op weg helpen met de 
EVC-procedure.  
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6.5 Uitkomsten van de EVC-procedure 
 
De vragen die in deze paragraaf zijn beantwoord door de contactpersonen van de 
werkgevers hebben alleen betrekking op de kandidaten die de procedure hebben 
afgerond (n=40). 
 

Bent u op de hoogte gesteld van de uitkomsten? 

 

Bent u op de hoogte gesteld van de uitkomsten?

(Jeugdzorg n=11, Welzijn n=29)
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in de meeste gevallen de respondenten op de hoogte 
zijn gesteld van de uitkomsten van de EVC-procedure.  
 
Zo ja, door wie bent u op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de EVC-

procedure? 

Binnen de Jeugdzorg zijn de respondenten in bijna alle gevallen op de hoogte zijn gesteld 
door de EVC-kandidaat of diens leidinggevende. Binnen Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening is de EVC-kandidaat ook de belangrijkste informatiebron (11x), maar 
worden ook de EVC-uitvoerder (6x) en de afdeling personeelszaken (1x) genoemd. 
 
Wat zijn volgens u de uitkomsten van de EVC-procedure? 

De respondenten geven bij 8 kandidaten in de Jeugdzorg en 18 in Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening aan wat volgens hen de uitkomsten zijn van de EVC-
procedure. Of deze uikomsten ook daadwerkelijk overeenkomen met de werkelijkheid, 
valt buiten het kader van dit onderzoek. Een respondent uit de Jeugdzorg weet niet wat 
de uitkomst is.  
 
Ziet u dat de EVC-procedure uw EVC-kandidaat, naast de rapportage, nog iets 

anders heeft opgeleverd? 

Binnen de Jeugdzorg zien respondenten op 5 EVC-kandidaten na dat hun EVC-kandidaat 
een opleiding is gaan volgen, een persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, door kan 
groeien naar een andere functie en/of een opleiding is gaan volgen. 1 respondent noemt 
dat de EVC-procedure voor de EVC-kandidaat een teleurstelling heeft opgeleverd.  
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Meer zelfvertrouwen wordt opvallend veel (11 EVC-kandidaten) genoemd door de 
respondenten binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast worden 
ook het volgen van een opleiding, de weerstand tegen leren is weggenomen en beter 
functioneren genoemd. Opvallend is hier dat er over 8 kandidaten gezegd wordt dat de 
EVC-procedure frustratie en demotivatie heeft opgeleverd. 
 
Hoe tevreden bent u over wat de EVC-procedure uw EVC-kandidaat heeft 

opgeleverd? 

 

Hoe tevreden bent u over wat de EVC-procedure uw EVC-kandidaat 

heeft opgeleverd?

(Jeugdzorg n=11, Welzijn n=29)
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De respondent uit de Jeugdzorg die heel ontevreden is (voor beide kandidaten) gaf de 
volgende toelichting: “De kandidaat heeft SPH als achtergrond, en tijdens de EVC-
procedure bleek dat de 2 jarige vrijstelling in dat geval sowieso al werd gegeven. De 
uitkomsten van EVC hadden geen toegevoegde waarde, omdat ervaring niet tot extra 
vrijstellingen leidde. Volgens Hogeschool van Amsterdam is het vrijwel onmogelijk om de 
laatste 2 jaar van de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening te verzilveren op 
grond van ervaring” 
 
De respondenten uit Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening die (heel) ontevreden 
zijn gaven de volgende toelichting: 
“Hangt van het resultaat af, als het diploma wordt verstrekt dat voldoet het aan de 
verwachtingen en ben ik tevreden, als het niet verstrekt wordt, zal ik geen EVC-
procedures meer entameren en ben ik ontevreden over de uitkomst”.  
(NB. Het gaat hier over een kandidaat waar uit de EVC-rapportage blijkt dat hij alle 
competenties op HBO startbekwaam niveau bezit, maar tot op heden geen diploma heeft 
ontvangen) 
“Ik vond het resultaat van het EVC traject onvoldoende. Twee kandidaten zijn wel met 
een studie gestart, maar relatie met het werk is onvoldoende besproken. Medewerkers 
werden "gedwongen" zich aan te melden voor een opleiding terwijl ze niet eens wisten 
welke studie ze exact zouden volgen”.  
 
In vergelijking met de uitkomsten van de EVC-kandidaten in paragraaf 4.3.5  zijn de 
werkgevers minder tevreden over wat de EVC-procedure heeft opgeleverd. Van de 
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werknemers die een EVC-procedure binnen het HBO doorliep was 68% tevreden en van 
de werknemers die een EVC-procedure binnen het MBO doorliep was 86% tevreden.  
 
6.6 EVC in relatie tot een opleidingstraject 
 
De vragen die in deze paragraaf zijn beantwoord door de contactpersonen van de 
werkgevers hebben betrekking op alle 54 kandidaten (n=54). 
 
Uitgangspunt van sociale partners en FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken is 
dat EVC losgekoppeld is en blijft van een opleidingstraject. Om die reden zijn hier ook 
vragen over opgenomen in de enquête. In deze paragraaf de uitkomsten. 
 
Heeft uw EVC-kandidaat zich voor, tijdens of na de EVC ingeschreven voor een 

opleidingstraject? 

Respondenten binnen de Jeugdzorg en binnen Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening geven aan dat voor in elk geval 8 kandidaten geldt dat zij zich tijdens de 
EVC-procedure hebben aangemeld voor een opleiding. Van in totaal 12 EVC-kandidaten 
weten werkgevers dit niet of hebben zij de vraag niet ingevuld. Eén respondent binnen 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening maakt melding dat een EVC-kandidaat zich 
heeft ingeschreven voorafgaand aan de EVC-procedure.  
 
Zo ja, Op wiens verzoek was dat? 

Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Alle respondenten gaven aan dat 
dit of op hun verzoek is of op verzoek van de EVC-kandidaat. Dit is op zich opvallend 
omdat we uit de interviews met de EVC-kandidaten constateerden dat voor 5 kandidaten 
de tussentijdse inschrijvingen op verzoek van de EVC-uitvoerder waren gedaan.  
 
6.7 Kosten EVC-procedure 
 
FCB heeft de kosten van de EVC-procedures betaald waarop dit evaluatieonderzoek 
betrekking heeft. Voorwaarde was dat EVC-uitvoerders geen extra kosten in rekening 
zouden brengen. In de enquête is hierover een vraag opgenomen, evenals de vraag of de 
respondent een kandidaat de EVC-procedure door had laten gaan als zij de kosten voor 
eigen rekening had moeten nemen. We vertelden de werkgevers dat een EVC-procedure 
zoals hun EVC-kandidaten hebben doorlopen gemiddeld tussen de €  600 en € 1000 kost. 
 
Heeft de EVC-uitvoerder kosten bij u in rekening gebracht? 

Deze vraag heeft betrekking op alle 54 kandidaten (n=54). 
 

Bijna alle respondenten geven aan de EVC-uitvoerders geen kosten in rekening hebben 
gebracht. Van 7 EVC-kandidaten weten respondenten het niet. 1 respondent heeft deze 
vraag niet beantwoord. 
 
Zou u uw werknemers ook de EVC-procedure laten doorlopen als u zelf de 

kosten had moeten betalen? 

Deze vraag heeft alleen betrekking op de visie van de respondent m.b.t. de 
organisatie/instelling (n=36). 
 

Werkgevers in de Jeugdzorg en binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn 
gelijk verdeeld over het antwoord op deze vraag. De helft van de werkgevers zegt “ja”, 
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de andere helft “nee” vanwege de kosten (dit speelt iets meer in Welzijn dan binnen de 
Jeugdzorg) en de ervaring met EVC. Ook wordt genoemd dat EVC nog niet past binnen 
het beleid van de organisatie. 
 
En met € 300 belastingvoordeel? 

Deze vraag heeft alleen betrekking op de visie van de respondent m.b.t. de 
organisatie/instelling (n=36). 
 

Voor werkgevers binnen de Jeugdzorg zijn de kosten blijkbaar niet de grootste hindernis. 
Het belastingvoordeel trekt slechts 1 werkgever extra over de streep. De overige 
werkgevers noemen dat de kwaliteit en toegevoegde waarde van EVC nog te weinig is. 
Het belastingvoordeel trekt binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 4 
werkgevers over de streep. Overige werkgevers willen het niet of weten het niet.  

 
6.8 EVC en beleid van de organisatie 
 
De vragen die in deze paragraaf zijn beantwoord door de contactpersonen van de 
werkgevers hebben alleen betrekking op de visie van de respondent m.b.t. de 
organisatie/instelling (n=36). 
 
Heeft de ervaring die u via dit project met EVC hebt opgedaan ertoe geleid dat u 

EVC gaat opnemen als onderdeel van uw opleidings- / scholings- / HRM beleid? 

 

Heeft de ervaring die u via dit project met EVC hebt opgedaan ertoe 

geleid dat u EVC gaat opnemen als onderdeel van uw opleidings- / 

scholings- / HRM beleid?
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De toelichtingen op deze scores laten een iets genuanceerder beeld zien. Grote lijn uit de 
antwoorden is dat de respondenten wel geloven in het concept van EVC en daar wel 
enthousiast voor zijn, maar dat zij gezien hun ervaringen nog huiverig staan tegenover 
echt opnemen en uitvoeren als beleidsinstrument. Eén Jeugdzorg contactpersoon ziet 
EVC als mogelijk middel om zij-instromers snel te kwalificeren voor de jeugdzorg. Een 
aantal werkgevers binnen Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening is wel van plan de 
mogelijkheden van EVC meer te benutten. 
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Zou u mensen in uw omgeving aanraden om een EVC-procedure te doorlopen? 

Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Opvallend is dat bijna alle 
werkgevers aangeven dat zij mensen in hun omgeving zouden aanraden een EVC-
procedure te doorlopen. Als specifieke kandidaten worden genoemd: sollicitanten, 
vrijwilligers, werkzoekenden, collega’s met veel ervaring, studiegenoten, familie, 
vrienden kennissen. 
 
Heeft u dit al gedaan? 

Hiervoor geldt dat de helft van alle werkgevers dit al eens gedaan heeft en de andere 
helft (nog) niet. 
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6.9 Conclusies 
 
Doel van het onderzoek onder contactpersonen van de werkgevers was om vanuit het 
perspectief van de werkgever terug horen hoe zij de EVC-procedure van de kandidaat 
hebben ervaren en in welke mate hun ervaringen met deze EVC-procedure(s) gevolgen 
heeft voor het toepassen van EVC binnen hun eigen organisatie. Op basis van de 
gegeven antwoorden trekken we de volgende conclusies: 
 
1.EVC is een zaak van werknemer en werkgever. In bijna alle gevallen was de werkgever 
op de hoogte van de aanmelding en kwam het initiatief tot de aanmelding of vanuit de 
werknemer of vanuit de werkgever. Binnen Jeugdzorg ligt het initiatief iets meer bij 
werknemers, binnen de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening ligt het 
initiatief iets meer bij werkgevers. 
 
2. Werkgevers geven aan EVC een belangrijk instrument te vinden en een aantal 
werkgevers die EVC niet kennen zien dit project van FCB als een goede mogelijkheid om 
ervaring op te doen met EVC. Vooral binnen de branche Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening geven werkgevers aan dat zij EVC zien als een mogelijkheid voor de 
kandidaat om te bewijzen dat zij voldoende kennis en ervaring hebben voor de huidige 
functie. Deze kandidaten kunnen dat nu niet met een diploma bewijzen. Werkgevers uit 
deze branche geven ook aan dat zij willen dat de werknemer aan de EVC-procedure 
meewerkt in het kader van P&O-beleid.  
 
3. Werkgevers zijn betrokken bij de EVC-procedure. Werkgevers besteden vooral tijd aan 
het invullen van vragenlijsten, meehelpen met verzamelen van bewijsmateriaal en het 
coaching van de EVC-kandidaten en hen op weg helpen met de EVC-procedure.  
 
4. Werkgevers zijn minder tevreden over het verloop en de uitkomsten van de EVC-
procedure dan de EVC-kandidaten.  
In vergelijking tot de mate van tevredenheid over de opbrengsten van EVC onder de 
kandidaten zijn de werkgevers minder tevreden over het verloop en de uitkomsten.  
 
5. Werkgevers zien EVC als een mooi concept, maar vinden het, gezien hun ervaringen, 
nog te vroeg om het op te nemen als onderdeel van hun beleid.                        
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7. Conclusies  
 
Het doel voor dit evaluatieonderzoek is verwoord in hoofdstuk 2.4: 
1.Zicht krijgen op stand van zaken kwaliteit EVC-procedures (transparantie, 
toegankelijkheid en degelijkheid) 
2. Zicht krijgen op eventuele verschillen tussen EVC-uitvoerders  
3. Zicht krijgen op beleving en waardering van de EVC-kandidaten en hun werkgevers 
 
In de conclusies van de afzonderlijke hoofdstukken hebben we bij stilgestaan bij deze 
subdoelen. In dit hoofdstuk leggen we verbanden tussen de genoemde (deel) conclusies. 
De aanbevelingen worden geformuleerd en besproken in overleg met de FCB Stuurgroep.  
 
Conclusies  
De algemene conclusie die  getrokken kan worden is dat EVC in haar huidige vorm nog 
niet tegemoet komt aan de verwachtingen en doelen van sociale partners binnen de 
branches Jeugdzorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Dat geldt met name 
voor het HBO, binnen de MBO organisaties in dit onderzoek speelt de te lange 
doorlooptijd, maar dit is te wijten aan interne logistiek. Van de 107 kandidaten die zich 
hebben aangemeld voor een EVC procedure hebben uiteindelijk slechts 59 kandidaten de 
EVC-procedure afgerond. Dat is net 50%.  
Overige kandidaten zijn na de intake of gedurende de EVC-procedure afgehaakt vanwege 
persoonlijke redenen, maar vooral ook vanwege (het ontbreken van) de begeleiding, de 
tijdsinvestering in relatie tot onduidelijke beoordelingscriteria, de ontmoedigende 
informatie uit de intakegesprekken. Dit speelt vooral binnen het HBO.  
 
Conclusies die te maken hebben met het zicht krijgen op beleving en 
waardering van de EVC-kandidaten en hun werkgevers 
1.Werkgevers en werknemers zien EVC in concept als een bruikbaar instrument 
voor personeels- en loopbaanplanning en zijn kritisch over het huidige verloop 
en de uitkomsten 
 Werkgevers en werknemers geven aan EVC een bruikbaar instrument te vinden in het 
kader van personeels- en loopbaanplanning. Van de geïnterviewde werkgevers in de 
Jeugdzorg geeft 53 % aan dat zij EVC willen opnemen als beleidsinstrument, 43% van de 
geïnterviewde werkgevers binnen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening vindt dat 
ook. Bijna alle werkgevers geven wel aan dat zij, gezien hun ervaringen nog huiverig 
staan tegenover echt opnemen en uitvoeren van EVC als beleidsinstrument. 
De werknemers scoren nog iets hoger dan de werkgevers: 48 van de 64 kandidaten die 
een EVC-procedure binnen het HBO hebben doorlopen (75%) zou de werkgever 
aanraden EVC in te zetten als onderdeel van P&O- / opleidingsbeleid. Dit geldt ook voor 
19 van de 25 kandidaten die binnen het MBO een EVC-procedure hebben doorlopen 
(76%).  
Werkgevers zijn minder tevreden over het verloop en de uitkomsten van de EVC-
procedure dan de EVC-kandidaten.  
 
2. Goede voorlichting en begeleiding vanaf de start van de EVC-procedure is een 
belangrijke indicator voor tevredenheid van de kandidaten 
Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat tevredenheid van kandidaten in sterkere mate wordt 
bepaald door het verloop en de begeleiding dan door de uitkomsten.  Belangrijk 
aandachtspunt daarbij is het leren werken met portfolio’s en competenties. Voor oudere 
werknemers geldt dat zij deze manier van denken en werken niet kennen. Zij zullen 
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vooraf hier goed op voorbereid moeten worden. Het MBO is vooralsnog beter in staat 
deze voorlichting en begeleiding vorm te geven dan het HBO, gezien de hogere mate van 
tevredenheid over het MBO van de kandidaten.  
 
3. Werkgevers willen een belangrijke rol bij de EVC–procedure vervullen 
Werkgevers vinden EVC een belangrijk instrument en willen daarom meer betrokken 
worden bij de EVC-procedure. Bijvoorbeeld bij de assessments en bij het verzamelen en 
beoordelen van bewijslast. Werkgevers geven aan behoefte te hebben aan meer contact 
en informatie-uitwisseling met de EVC-uitvoerders.  
 
Conclusies die te maken hebben met het zicht krijgen op stand van zaken 
kwaliteit EVC-procedures (transparantie, toegankelijkheid en degelijkheid) 
 
4. EVC is gebaat bij landelijke standaarden en verwordt anders tot 
organisatiegebonden erkenning 
Een kandidaat die een EVC-procedure heeft afgerond verwacht dat de EVC-rapportage 
landelijk erkend wordt. Binnen het MBO lukt dit ook. De gehanteerde standaarden zijn 
gebaseerd op de landelijk vastgestelde eindtermendocumenten. Op basis van de EVC-
rapportage worden officiële deelcertificaten en/of een diploma afgegeven.  
Binnen het HBO ontbreekt een dergelijke landelijke erkenning / standaard. De 
standaarden die gehanteerd worden, zijn in de meeste gevallen de door de 
onderwijsinstellingen ontwikkelde opleidings(competentie)profielen. De EVC-rapportages 
zijn daarmee gebaseerd op interne opleidingsstandaarden en zijn moeilijk te vertalen 
naar een landelijke standaard. Kandidaten begrepen vaak ook niet wat er nu aan 
competenties was aangetoond. De waarde van de EVC-rapportage is gebonden aan de 
EVC-uitvoerder en wordt niet landelijk door alle HBO opleidingsinstellingen erkend. Ook 
het eventueel verzilveren van de uitkomsten is gebonden aan de EVC-aanbieders. Dit 
versterkt de bovenstaande conclusie dat EVC-procedures in het HBO het karakter hebben 
van het bepalen van de instroommogelijkheden binnen een opleiding.  
 
5. EVC gaat niet over ervaringskennis maar over examenkennis 
Met het erkennen van verworven competenties zoals FCB dat in het project voor ogen 
had wordt aangegeven dat het beroepsonderwijs niet de enige plaats is waar 
competenties ontwikkeld kunnen worden. Er zijn in haar visie ook andere wegen om te 
voldoen aan de eisen die de beroepspraktijk stelt. Het in dit project laten uitvoeren van 
EVC-procedures door onderwijsinstituten heeft aan het licht gebracht dat er in de EVC-
procedures vooral is gekeken naar de relaties met de onderwijsinhoud en de kwalificaties 
voor beginnende beroepsbeoefenaren.  
Dit leidt ertoe dat de EVC-procedures voor een belangrijk deel uitgaan van de kennis en 
competenties zoals die gevraagd worden van hun examenkandidaten. Examenkennis en 
competenties zijn een vertaling van wat een startende beroepsbeoefenaar moet weten en 
kunnen. Dit is wat anders dan ervaringskennis die een ervaren beroepsbeoefenaar 
ontwikkeld heeft. Deze gerichtheid op examenkennis zien we vooral binnen het HBO 
terug. Bijvoorbeeld doordat kandidaten nog een afstudeeropdracht moeten maken 
voordat zij kunnen aantonen dat hun ervaring een diploma waard is, of dat alleen eerder 
gedane opleidingen meegewogen worden in termen van vrijstelling. Gezien de 
uitkomsten uit de geanalyseerde EVC-rapportages en de opmerkingen in hoofdstuk 5 lijkt 
het erop dat dit een ongunstig effect heeft gehad voor de FCB kandidaten. Kandidaten 
hadden een hogere verwachting van de uitkomsten juist door hun jarenlange ervaring en 
deze ervaring is niet naar volle tevredenheid van de kandidaten erkend. Slechts 17 % 
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van de HBO-kandidaten geeft aan dat de uitkomsten van de EVC-procedure 
overeenkomen met de verwachtingen vooraf of dat zelfs meer is opgeleverd dan 
verwacht, tegenover 66% van de Mbo-kandidaten. Ook werkgevers geven aan 
ontevreden te zijn over de uitkomsten van de EVC-procedurs. 
 
6. EVC wordt in het HBO gebruikt als intake-assessment  
Doel van het erkennen van eerder verworven competenties is voor FCB altijd geweest om 
de opgedane ervaringen van kandidaten in te passen in een stelsel van officiële 
erkenningen met civiel effect. Ervaringen uit het verleden worden herkend en erkend 
door middel van een onderwijsetiket.  
De rapportages uit met name het HBO houden zich vooral bezig met verwachtingen voor 
de nabije toekomst door het afgeven van vrijstellingen voor delen van een opleiding. 
EVC-procedures lijken in het HBO vooral ingezet te worden om verkorte 
opleidingstrajecten te kunnen bepalen. Zij verworden hiermee tot intake-assessments. 
Dit gebruik van EVC is vooral problematisch voor kandidaten die aangeven geen 
opleiding te willen volgen, zij geven aan vooral officiële erkenning te willen voor hun in 
het verleden opgedane ervaring. Van de EVC-kandidaten die zich hebben aangemeld voor 
de EVC-procedure was dit de belangrijkste motivatie voor deelname aan de EVC-
procedure (44% van de kandidaten binnen Jeugdzorg en 20% van de kandidaten binnen 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). Het merendeel van de EVC-kandidaten in 
het HBO (37 resp. 43%) geeft aan dat de EVC-procedure minder heeft opgeleverd dan 
verwacht.  
Ook blijkt dit gebruik van EVC lastig voor kandidaten die een brede EVC-procedure willen 
doorlopen, dus de competenties afgezet tegen meerdere opleidingsstandaarden of tegen 
zowel een MBO als HBO standaard.  
 
7. EVC is een mooi concept maar bijt in haar eigen staart vanwege de lange 
doorlooptijden en de geringe mate van verzilvering in het HBO. 
Kandidaten en werkgevers geven aan dat zij EVC een mooi concept vinden. De te lange 
doorlooptijd van de EVC-procedures maakt dat EVC in haar eigen staart bijt. Voor 
kandidaten die de ambitie hadden om een HBO-opleiding te gaan doen was het in veel 
gevallen efficiënter en sneller geweest als zij zich meteen hadden ingeschreven voor deze 
opleiding. Vergelijking door de kandidaten van hun opleidingsadvies met dat van 
medestudenten liet daarnaast zien dat er weinig verschil zat tussen de opleidingsroutes 
van de wel en geen EVC-kandidaten. Kandidaten stellen zich niet voor niets de vraag of 
het doorlopen van de EVC-procedure alle tijd en inzet is waard geweest.  
 
Conclusies die te maken hebben met het zicht krijgen op eventuele verschillen 
tussen EVC-uitvoerders  
8. Uitreiken van certificaten en diploma is al wel gemeengoed in het MBO maar 
niet in het HBO 
Binnen het MBO is het gemeengoed geworden om certificaten en diploma´s uit te reiken 
op basis van de EVC/rapportages. Bijna alle MBO kandidaten hebben certificaten met 
civiel effect en/ of een diploma ontvangen. Binnen het HBO is het uitreiken van 
certificaten en diploma met civiel effect nog geen gemeengoed. Slechts 1  kandidaat 
heeft een diploma ontvangen, dat is een unicum te noemen. 
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9. Het keurmerk “erkend EVC-aanbieder” zegt nog niets over de invulling van de 
EVC-rapportage.  
Er zijn grote verschillen te zien in de rapportages van de erkende5 EVC-uitvoerders, 
zowel in het gehanteerde format, als in de ondertekening, beoordeling van de 
aangetoonde competenties en de mate van verzilvering. Het erkennen als EVC-aanbieder 
zegt niets over de wijze waarop de EVC-rapportages zijn ingevuld en ook niets over de 
wijze van verzilveren.  
Aanbevelingen vanuit de conclusies van dit project  

EVC wordt door werkgevers en werknemers gezien als een bruikbaar instrument in het 
kader van personeels- en loopbaanplanning. Aansturing en monitoring van de kwaliteit 
blijft noodzakelijk. Dit gaat zowel over de kwaliteit van de procedures maar ook over de 
mate waarin de EVC-rapportages met civiel effect te verzilveren zijn. Dat kan leiden tot 
de volgende aanbevelingen, die in overleg met de Stuurgroep van FCB nader worden 
besproken en geformuleerd: 
 
1. Draag zorg voor landelijke standaarden voor EVC 
Wat voor elke procedure nodig is, zijn landelijke standaarden die ook landelijke 
erkenning en civiel effect geven. Dit geldt voor EVC-procedures binnen het HBO, maar 
straks ook binnen het MBO omdat binnen de competentiegerichte kwalificatiestructuur 
geen te certificeren onderdelen zijn aangewezen zoals voorlopig nog de deelkwalificaties. 
Zoek als sociale partners contact met het HBO onderwijs en met Calibris voor het MBO 
om landelijke standaarden met te certificeren eenheden (NB. Wat anders dan 
certificeerbare eenheden) te waarborgen voor EVC-procedures binnen het HBO en het 
MBO 
 
2. Ontwikkel EVC instrumentarium voor het bepalen van de competenties van 
vakvolwassen beroepsbeoefenaren 
Laat onderzoeken in hoeverre de vastgestelde beroepscompetentieprofielen binnen 
Jeugdzorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening als standaard gebruikt kunnen 
worden voor EVC-procedures. Met een dergelijke standaard wordt meer recht gedaan 
aan de competenties van vakvolwassen beroepsbeoefenaren. Nu moeten zij hun ervaring 
voegen naar criteria die gelden voor beginnend beroepsbeoefenaren. 
Zie ook conclusie 4. 
 
3. Breng een scheiding aan tussen organisaties die EVC uitvoeren en 
organisaties die opleidingen aanbieden 
Onderzoek wat de mogelijkheden zijn als je een scheiding aanbrengt tussen organisaties 
die EVC-procedures uitvoeren en organisaties die opleidingen aanbieden. Breng het 
uitvoeren van EVC-procedures onder bij onafhankelijke organisaties die geaccrediteerd 
worden om kandidaten te ondersteunen bij het opbouwen van hun portfolio. Laat 
onderwijsinstituten op basis van een landelijke standaard de portfolio’s waarderen en 
waar mogelijk verzilveren. Te denken valt aan een aantal voor de Jeugdzorg en Welzijn 
en Maatschappelijke Dienstverlening aangewezen onafhankelijke organisaties die 
ondersteunen bij het invullen en opbouwen van portfolio’s voor een EVC-procedure. 
Binnen de kinderopvang wordt momenteel ervaring opgedaan met een dergelijk bureau.  
 

                                                      
5 Erkenning slaat hier op de uitgifte van het keurmerk door het Kenniscentrum EVC 
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4. Stimuleer dat werkgevers meer betrokken worden bij de uitvoering van EVC-
procedures.  
Zij zijn vanuit hun rol belangrijke beoordelaars van competenties van de EVC-
kandidaten. Ook kunnen zij een rol spelen om de nu ontbrekende match tussen 
(h)erkennen van praktijkervaring en te bewijzen onderwijscompetenties te maken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pagina 88 van 88  

 
Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht • Postbus 2103 3500 GC Utrecht 

tel. 030 2985 350 • fax 030 2985 333 • post@fcbwjk.nl 

Evaluatie EVC-procedures 
 

Colofon 
december 2008 
‘Ervaring met erkennen van ervaring,  
Evaluatie EVC-procedures Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg 
2007/2008’ 
 
is een uitgave van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken 
in opdracht van ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en MOgroep. 
 
Auteurs 
Joke van Alten, vanAlten, leren in bedrijf 
Peter van Deukeren, Vanderburgt advies en samenwerking 
 
Adviezen 
Mia Peters, FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken 
 
 
Publicatienummer 
2008.0171 
 
Voor meer informatie: 
 
FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken 
Koningin Wilhelminalaan 3 
3727 LA Utrecht 
T 030 298 53 50 
E post@fcbwjk.nl 
I www.fcbwjk.nl 
 
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de 
uiterste zorgvuldigheid waarmee deze uitgave tot stand is gekomen, is FCB 
Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken niet aansprakelijk voor eventuele 
drukfouten. Noch voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit vloeiende 
feiten, omstandigheden en gevolgen. Overname van teksten is uitsluitend toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 


