
   

STUDIEVOORTGANG OP GROND VAN EVC 

voor de studenten van de AUHL 
 
 
Vooraf 
'hij’ verwijst zowel naar een vrouwelijke als mannelijke persoon. 
 
I. Begripsbepalingen 
1. Bekwaamheidsonderzoek: het onderzoek van de competenties van een persoon, voorafgaand 

aan het bewijs van bekwaamheid (flexibiliseringsdecreet, art. 2). 
 
2. EVC: een eerder verworven competentie zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en 

attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden 
bekrachtigd (flexibiliseringsdecreet, art. 2). 

 
3. EVC: een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat 

aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd 
doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling 
en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden (flexibiliseringsdecreet, art. 
2). 

 
4. Portfolio in de context van EVC: een dossier bestaande uit relevante bewijsstukken in het kader 

van de erkenning van EVC; 
 
5. Validerende instantie : het door het bestuur van de associatie ingestelde orgaan dat instaat 

voor de toepassing van de EVC-procedure met inbegrip van de bijbehorende kwaliteitszorg. De 
validerende instantie zal de raad van bestuur van de associatie informeren over de 
werkzaamheden. 

 
II. Doel 
1. Iedereen heeft het recht om zijn competenties in zake hoger onderwijs door een validerende 
instantie te laten erkennen via een EVC-procedure. Indien na afloop van de procedure wordt 
vastgesteld dat de aanvrager beschikt over (deel)competenties ten aanzien van een bepaalde 
opleiding wordt een bewijs van bekwaamheid afgeleverd. 
 
2. Op basis van het bewijs van bekwaamheid kan een opleiding een diploma verlenen, 
vrijstelling(en) verlenen, studieduurverkorting toestaan en een geïndividualiseerd studietraject 
voorstellen. De effecten van het bewijs van bekwaamheid maken geen deel uit van de EVC-
procedure. 
 
III. Kostprijs 
De vergoeding voor de procedure van erkenning wordt bepaald door de Raad van Bestuur van de 
associatie conform de bepalingen opgenomen in het decreet van 30 april 2004 betreffende de 
flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 
 
IV. EVC-Procedure 
1. De procedure tot het bekomen van een bewijs van bekwaamheid wordt op initiatief van de 

aanvrager opgestart en op vrijwillige basis door de aanvrager verder gezet en bestaat uit 
volgende fases: intakefase, samenstelling van het dossier (portfolio), aanvraag tot erkenning, 
beoordeling en certificering, aanvraag tot verlening van vrijstelling. 

 
2. Intakefase 

De kandidaat aanvrager wendt zich tot een instelling van de associatie van zijn keuze. Een 
EVC-begeleider van deze instelling informeert de kandidaat aanvrager over de onderwijs- en 
examenmogelijkheden in het hoger onderwijs.  
 
De kandidaat aanvrager zal aangeven voor welke opleiding of delen van een opleiding hij 
erkenning van competenties ambieert. De EVC-begeleider zal deze informatie bezorgen aan de 
opleiding die vervolgens binnen de 3 weken aan de EVC-begeleider de standaarden, criteria en 
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methodieken zal bezorgen die zullen gebruikt worden om de competenties te beoordelen zoals 
aangegeven onder IV.4. Op basis hiervan zal de EVC-begeleider de kandidaat aanvrager 
aanwijzingen geven over het verzamelen van de bewijslast in het portfolio  
 
Aan het einde van de intakefase stort de kandidaat aanvrager de som van 50 euro op rekening 
van de instelling van de EVC-begeleider. De EVC-begeleider adviseert vervolgens de kandidaat 
aanvrager zijn dossier in te dienen voor een van de beoordelingsperiodes vermeld sub IV.5, e.  
 
De EVC-begeleider bezorgt de validerende instantie een samenvattend verslag van de 
intakefase waarin minstens worden opgenomen: de identificatiegegevens van de kandidaat 
aanvrager, de competenties waarvoor erkenning wordt gevraagd, de datum waarop bij een 
opleiding de gegevens conform IV.5 werden gevraagd, de door de opleiding bezorgde gegevens 
conform IV.5en de datum waarop deze werden bezorgd. 

 
3. Samenstelling van het dossier (portfolio) 

Op basis van de informatie tijdens de intakefase zal de kandidaat aanvrager het portfolio 
stofferen en zich voorbereiden op eventuele bijkomende proeven. Bij ieder stuk dat in het 
portfolio wordt opgenomen zal worden aangeven waarom het aan het portfolio wordt 
toegevoegd. Tijdens de fase van de samenstelling van het portfolio adviseert de EVC-
begeleider de kandidaat aanvrager op diens verzoek bij het stofferen van het dossier. 

 
4. Aanvraag tot erkenning 

De aanvrager richt zijn vraag tot erkenning van EVC aan de instelling van zijn keuze. Bij de 
aanvraag zal hij aangeven voor welke competenties hij de erkenning vraagt en het portfolio als 
bewijsmateriaal toevoegen. De aanvrager zal het restant van het verschuldigde bedrag voor 
het bekwaamheidsonderzoek storten op rekening van de instelling. 
 
Na ontvangst van de aanvraag stelt de instelling een beoordelingscommissie in bestaande uit 
minstens twee deskundige beoordelaars. De beoordelaars kunnen ook afkomstig zijn van 
buiten de instelling. De beoordelingscommissie heeft minstens een globale kijk op de opleiding 
en op de EVC-beoordelingsmethodiek. 
 
De instelling bezorgt kopie van de aanvraag aan de validerende instantie en vermeldt de 
namen en de functie van de beoordelaars. 

 
5. Beoordeling 
 De beoordelaars wegen de geregistreerde competenties af aan een standaard. Aan de hand 

van deze standaard wordt beoordeeld of de aanvrager over de geregistreerde competenties 
beschikt en of hij deze competenties op een voldoende niveau beheerst. Dit resulteert in een 
beoordeling. 
 
a. De beoordeling gebeurt, afhankelijk van de aanvraag, aan de hand van volgende 

standaarden: 
1° de competenties eigen aan het niveau van bachelor in het hoger professioneel 

onderwijs of het academisch onderwijs of het mastersniveau.  
2° de in de schoot van de betrokken associatie of instelling gehanteerde eindcompetenties 

voor de opleiding, het opleidingsonderdeel, of enig deel ervan of cluster van 
opleidingsonderdelen (flexibiliseringsdecreet art. 39).  

 
b. Elke opleiding zal de criteria aangeven om de beoogde competenties hierboven bedoeld 

onder a. te beoordelen. 
 
c. De beoordeling wordt doorgevoerd aan de hand van (een combinatie van) volgende 

methodieken: 
1° een gestructureerd gesprek waarin gepeild wordt naar de voorkennis van de 

aanvrager; 
2° directe observatie van gedragingen en realisaties; 
3° evaluatie gebaseerd op de verzamelde informatie en realisaties; 
4° evaluatie gebaseerd op de interpretatie van feiten of verklaringen met referentie naar 

theoretische schema's; 
5° portfolioconstructie, zijnde de samenstelling van een persoonlijk dossier waarin allerlei 

soorten stukken worden opgenomen die de competenties bewijzen. 
(flexibiliseringsdecreet art. 40) 

 



= 3 

d. Van elke beoordeling wordt een verslag gemaakt waarin het resultaat van de beoordeling 
wordt gemotiveerd. In het geval van een positieve beoordeling worden in het verslag ook 
de elementen opgenomen vermeld sub IV.6. Kopie van dit verslag wordt bezorgd aan de 
validerende instantie. 

 
e. Per jaar zijn er drie periodes waarop dossiers worden beoordeeld.  

1° Dossiers die uiterlijk 16 augustus volledig zijn ingediend worden beoordeeld in de 
periode van 23 augustus tot 15 september. Het resultaat van de beoordeling wordt 
bekend gemaakt vóór 22 september.  

2° Dossiers die uiterlijk 15 november volledig zijn ingediend worden beoordeeld in de 
periode van 22 november tot 15 december. Het resultaat van de beoordeling wordt 
bekend gemaakt vóór 22 december. 

3° Dossiers die uiterlijk 15 april volledig zijn ingediend worden beoordeeld in de periode 
van 22 april tot 15 mei. Het resultaat van de beoordeling wordt bekend gemaakt vóór 
22 mei. 

De validerende instantie kan op gemotiveerde wijze afwijkingen toestaan van deze 
periodes. 
 

6. Erkenning 
Wanneer de aanvrager met positief gevolg het bekwaamheidsonderzoek heeft doorlopen reikt 
de validerende instantie een bewijs van bekwaamheid uit. Dit bewijs geldt binnen de 
instellingen die ressorteren onder de associatie in de schoot waarvan de validerende instantie is 
opgericht, evenals binnen elke instelling die met deze validerende instantie een overeenkomst 
heeft gesloten. (flexibiliseringsdecreet art. 44) 
 
Het betreffende document/registratie vermeldt in elk geval:  

1° de validerende instantie die het document uitreikt; 
2° de associatie waaronder de validerende instantie ressorteert;  
3° de gehanteerde standaarden; 
4°  de gebruikte methodologie; 
5° de competenties op grond van EVC’s of EVK’s die zijn verworven eigen aan : 

a) het niveau van bachelor in het hoger professioneel onderwijs of het academisch 
onderwijs, of  

b) het mastersniveau, of  
c) een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van 

opleidingsonderdelen. 

 
Een bewijs van bekwaamheid blijft onbeperkt geldig. Een actualiseringsprogramma kan slechts 
worden opgelegd wanneer ten minste vijf kalenderjaren zijn verstreken sedert het verkrijgen 
van het bewijs van bekwaamheid. De termijn van vijf kalenderjaren wordt berekend vanaf de 
eerste dag van de maand oktober die volgt op de maand waarin het bewijs van bekwaamheid 
werd verkregen. (flexibiliseringsdecreet art. 45) 
 

7. Aanvraag tot het verlenen van vrijstelling  
Aan de hand van het bewijs van bekwaamheid kan de aanvrager aan een instelling/opleiding 
binnen de validerende instantie vrijstelling vragen voor een opleiding, een of meer 
opleidingsonderdelen of een of meer delen van opleidingsonderdelen. Daarbij dient de 
aanvrager de procedure te volgen opgenomen in het onderwijs- en examenreglement van de 
betreffende instelling/opleiding voor het verkrijgen van vrijstellingen. Het verlenen van deze 
vrijstellingen behoort niet meer tot de taken van de validerende instantie. 

 
V. Waarborgen (flexibiliseringsdecreet art. 41) 
De validerende instantie is bevoegd voor de kwaliteitszorg in verband met de EVC-procedure. De 
instellingen engageren zich tot volgende procedurele waarborgen:  
1° de aanvrager wordt begeleid in de intakefase 
2° de beoordelaars zijn bekwaam om over de bewijslast te oordelen en kunnen dan ook zowel de 

bewijslast als de standaarden lezen en beide tegen elkaar afwegen 
3° de EVC-begeleider(s) en beoordelaars(s) zijn niet dezelfde personen 
4° het respecteren van de aangegeven termijnen 
5° de privacy en de persoonlijke integriteit van de aanvrager worden beschermd  
 
De aanvrager heeft het recht de validerende instantie te vragen een beslissing te motiveren 
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VI. Beroepscommissie 
1. De beslissing tot de toekenning van een bewijs van bekwaamheid, dat aangeeft dat een 

student op grond van eerder verworven competenties of eerder verworven kwalificaties 
bepaalde competenties heeft verworven is een studievoortgangbeslissing (decreet 
rechtspositieregeling, art. II.1). 

 
2. De Raad van Bestuur van de associatie stelt een beroepscommissie in met als opdracht te 

bemiddelen over ingediende bezwaren met betrekking tot de procedure tot het verwerven van 
een bewijs van bekwaamheid (flexibiliseringsdecreet art. 41). De Raad van Bestuur regelt de 
werking en samenstelling van de beroepscommissie. 

 
3. Het beroep wordt ingediend binnen een vervaltermijn van vijf kalenderdagen die ingaat de dag 

nadat de aanvrager kennis heeft genomen van de beslissing (decreet rechtspositieregeling art. 
II.13). 

 
4. De interne beroepsprocedure leidt tot  

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid ervan; 
2° een beslissing die de oorspronkelijke beslissing op gemotiveerde wijze bevestigt of herziet.  
 
De uitspraak van de interne beroepscommissie wordt aan de student ter kennis gebracht 
binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, die ingaat op de dag na deze waarop het 
beroep is ingesteld. (decreet rechtspositieregeling art. II.14) 
 

5. De beroepscommissie doet uitspraak nadat de partijen, met name de indiener en de 
betrokkenen in de verschillende fases van de procedure, werden gehoord. Personen die een rol 
hebben gespeeld in de procedure tot het verwerven van een bewijs van bekwaamheid, mogen 
geen deel uitmaken van de beroepscommissie of de commissie bijstaan. 

 
6.- Na uitputting van de interne beroepsprocedure kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor 

studievoortgangbetwistingen.  
 
VII. Overgangsregeling 2005-2006 
Voor het academiejaar 2005-2006 is een overgangsregeling van toepassing waarbij de validerende 
instantie, op verzoek van de aanvrager tot erkenning van EVC en na advies van de instelling die de 
aanvraag heeft ontvangen, afwijkingen kan toestaan van de periodes aangegeven sub IV.4.e. 


