Criteria om EVC-instrumenten te
toetsen

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bij de toetsing van het EVC-instrument gaat AHOVOKS na of het EVC-instrument alle
competenties uit de beroepskwalificatie omvat en of het EVC-instrument in overeenstemming is
met de betreffende EVC-standaard.
Bij de toetsing van het instrument wordt geen uitspraak gedaan over de kwaliteit van het EVCtraject.
Het eigenlijke kwaliteitstoezicht gebeurt ter plaatse door de inspectiediensten overeenkomstig de
bepalingen van het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van
verworven competenties (EVC) en het decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor
beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader (GKK) en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten.
Het EVC-instrument zal na toetsing en goedkeuring opgenomen worden in de databank met EVCinstrumenten.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Checklist toetsing EVC-instrument
Het is belangrijk om voldoende informatie van het EVC-instrument te bezorgen zodat het EVCinstrument getoetst kan worden aan de EVC-standaard.
De volgende informatie over het EVC-instrument is nodig:
☐ Beschrijving van de samenhang van de documenten die samen het EVC-instrument
vormen (bv. inhoudstafel)
☐ Verwijzing naar titel en versienummer van de EVC-standaard
☐ Verwijzing naar titel en versienummer van de beroepskwalificatie
☐ Toelatingsvoorwaarden voor de kandidaat (indien van toepassing)
☐ Verwijzing naar alle (onderdelen van) competenties van de beroepskwalificatie
(activiteiten, vaardigheden en kennis) die aan bod komen tijdens het assessment
☐ Beschrijving van de situaties met vermelding van de karakteristieken (aantallen, objecten,
omgeving,…)
☐ Beschrijving van de assessmentmethode(s)
☐ Draaiboek met de volgende informatie:
☐ De nodige informatie voor de EVC - kandidaat om het assessment goed te kunnen
aanvatten: bv. verloop van het assessment, tijdsduur van het assessment,…
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☐ De nodige informatie voor de beoordelaar: bijv. verloop van het assessment, welke
rol de beoordelaar heeft en welke positie ingenomen wordt (deontologische
afspraken, houding, gevraagde/verwachte expertise en beroepservaring van de
beoordelaar, privacy, vertrouwelijkheid van instrument, …)
☐ Criteria op basis waarvan zal beoordeeld worden of en wanneer het assessment
afgebroken kan worden (bv. indien er groot gevaar ontstaat voor de veiligheid van de
kandidaat of mogelijks zware beschadiging van machines/materiaal/mensen, wordt de
proef voortijdig stopgezet en is het resultaat negatief)
☐ Een beschrijving van de procedure, methode, criteria van het assessment waardoor
het assessment voor alle kandidaten op gelijkaardige manier verloopt
☐ Beschrijving van de beoordelingsmethodiek:
☐ Items waarop de kandidaat beoordeeld wordt volgens de beroepskwalificatie
(kennis, uitvoering, afwerking, werkhouding, …)
☐ Wijze van beoordeling (bv. puntenschaal)
☐ Criteria (handelingen die observeerbaar moeten gesteld worden, welke elementen
in het antwoord zeker aanwezig moeten zijn,…) en te behalen score per criterium in
een verbetersleutel
☐ Een vooraf bepaalde norm/maatstaf (cesuur) die de beoordelaar gebruikt om te
oordelen of een kandidaat al dan niet geslaagd is
☐ Eenduidige neerslag van de beoordeling door de beoordelaars (rapportering door de
beoordelaars)
☐ Beschrijving van infrastructuur en materiaal
☐ Minimale en maximale duurtijd van de proeven
☐ Het aantal beoordelaars per kandidaat
☐ Vermelding van de kwalificatiebewijzen die uitgereikt kunnen worden
☐ De periode waarbinnen het assessment afgerond moet zijn (maximum twee maanden,
inclusief vakantieperiodes)
☐ De motivatie waarom er afgeweken wordt van de richtinggevende rubrieken van de EVCstandaard (indien van toepassing)

Uitkomst toetsing

Nadat de aanvraag tot erkenning van een beroepskwalificerend EVC-traject als EVC-testcentrum is
ingediend, stuurt de dienst die de erkenningsaanvraag ontving, het EVC-instrument door naar
AHOVOKS. Binnen 14 werkdagen na de dag van de ontvangst van de erkenningsaanvraag checkt
AHOVOKS of het EVC-instrument volledig is.



Als het EVC-instrument onvolledig is, wordt het EVC-testcentrum op de hoogte gebracht van
de ontbrekende elementen.
Als het EVC-instrument volledig is, volgt de toetsing op basis van de EVC-standaard door
AHOVOKS.

AHOVOKS rondt de toetsing binnen de 45 werkdagen af. De uitkomst van de toetsing van het EVCinstrument kan zijn:




Het EVC-instrument wordt goedgekeurd.
Het EVC-instrument wordt goedgekeurd mits voldaan wordt aan enkele administratieve
vereisten.
Het EVC-instrument wordt afgekeurd.
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Als de toetsing van het EVC-instrument positief is, wordt de erkenningsprocedure bij de bevoegde
dienst verdergezet.
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