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Colofon

Titel:

Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-aanbieder en diens EVC-procedures

Auteur :

Nationaal Kenniscentrum EVC

Versie:

Dit rapport is gebaseerd op de EVC Kwaliteitscode 2.0

Datum:

18 juli 2016

U kunt dit rapport, opgesteld door een erkende EVC-Beoordelende Organisatie, voorleggen aan het Nationaal
Kenniscentrum EVC voor aanvraag van een erkenning als EVC-aanbieder of voor uitbreiding van de scope. Wij verzoeken
u dit rapport in hard-copy en digitaal in te dienen.
De digitale versie van dit rapport kunt u mailen naar nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl .
De geprinte versie kunt u sturen naar:
Nationaal Kenniscentrum EVC
Deventerstraat 35
7311 LT Apeldoorn
U krijgt per omgaande een ontvangstbevestiging.
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-----------------------------------------------------------------------Binnen 8 weken na de ontvangstbevestiging krijgt u bericht ten aanzien van de beslissing omtrent de erkenning.
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VASTSTELLING RAPPORT
Dit beoordelingsrapport bevat de resultaten en bevindingen van het onderzoek uitgevoerd door [naam
Beoordelende Organisatie] naar de kwaliteit van de EVC-procedures en de uitvoering daarvan door
[klantnaam] dat tussen [datum 1] en [datum 2] plaatsvond.
Het beoordelingsrapport is vastgesteld op [vaststellingsdatum].
Door:
Naam:
Handtekening:

De EVC-aanbieder verleent d.m.v. ondertekening toestemming aan het Nationaal Kenniscentrum EVC om de
beoordelende organisatie een kopie te sturen van de beslissing en om contact op te nemen mochten er naar
aanleiding van het beoordelingsrapport nog vragen zijn die van belang zijn in het kader van de beslissing.

Naam:
Functie:
Handtekening:
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OPBOUW RAPPORT
Aanleiding
Aanleiding van dit onderzoek is het verzoek van [EVC-aanbieder] om de kwaliteit van de EVC-procedures en
de (voorgenomen) uitvoering daarvan bij de EVC-standaarden van genoemde EVC-aanbieder te beoordelen
aan de hand van de geldende normtekst (EVC Kwaliteitscode 2.0 d.d. 18-07-2016), met het oog op de
(verlenging van) de erkenning daarvan, dan wel een uitbreiding van de scope.
Opbouw
Het rapport start in Hoofdstuk 1 met een beschrijving van de werkwijze van de Beoordelende Organisatie in dit
onderzoek. Daarna volgt een hoofdstuk met de bevindingen per codeonderdeel. Het resultaat van dit onderzoek
wordt in het laatste hoofdstuk toegelicht.
In de bijlagen treft u aan
 De gegevens van de EVC-aanbieder.
 Het overzicht van de in het kader van dit onderzoek geraadpleegde documenten.
 Gegevens over het uitgevoerde onderzoek en de in het onderzoek betrokken EVC-procedures
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-----------------------------------------------------------------------In onderzoek betrokken EVC-standaarden (CREBO-/CROHO-standaarden, erkende
branchestandaarden, erkende competentiestandaarden)
Dit onderzoek richt zich op de volgende domeinen en CREBO codes:
Domeinnaam
CREBO
code

cohort

Aantal
uitgevoerde
EVCprocedures

cohort

Aantal
uitgevoerde
EVCprocedures

Onderzoeksperiode

Aantal
uitgevoerde
EVCprocedures

Onderzoeks-

Niveau Omschrijving

periode

Sector
CROHO
code

Onderzoeks-

Niveau Omschrijving

periode

Erkende branchestandaard, erkende competentiestandaard

Omschrijving
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1.

WERKWIJZE

1.1

Opzet onderzoek

Het onderzoek van de Beoordelende Organisatie kent de volgende opzet:
………………….
………………….

1.2

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek is als volgt uitgevoerd:


Voor het onderzoek zijn de documenten gebruikt die door de EVC-aanbieder zijn aangedragen.



Het vooronderzoek is onder meer de door de EVC-aanbieder beschikbaar gestelde zelfevaluatie
bekeken.



Ingeval van een nieuwe beoordeling wordt de instelling initieel beoordeeld en wordt bekeken in hoeverre de
instelling is staat is voor het betreffende domein op een adequate manier beoordelingen uit te voeren met
deskundige begeleiders en assessoren;



Ingeval van een uitbereiding van de erkenning voor nieuwe domeinen wordt in het onderzoek betrokken
in hoeverre de reeds erkende instelling in staat is op een adequate manier beoordelingen uit te voeren
met deskundige begeleiders en assessoren. Ook wordt er in het onderzoek betrokken of er uit het
kwaliteitszorg systeem evaluatiegegevens zijn op basis waarvan procedures in de afgelopen periode
zijn aangepast.
Ingeval van een wijziging in de organisatiestructuur (fusie, aandelenovername e.d.) wordt er een
aanvullend onderzoek gedaan naar de wijzigingen en in hoeverre die gevolgen hebben voor de
werkprocedures e.d. Centraal staat of de wijzigingen gevolgen hebben voor de erkenning, de uitgifte
van ervaringscertificaten e.d.
Het onderzoek heeft wel/niet plaatsgevonden op de locatie van de EVC-aanbieder;
Na het onderzoek heeft een terugkoppeling met de EVC-aanbieder plaatsgevonden;
De bevindingen worden vertaald in een adviesrapport.







Datum

Activiteit
Vooronderzoek
Locatiebezoek EVC-aanbieder
Onderzoek op afstand
Verslag
Voorleggen rapport aan EVC-aanbieder
Reactie feitelijke onjuistheden met eventuele bijstelling rapport
Vaststelling definitief rapport.
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In onderzoek betrokken functionarissen:
Datum

Naam

Functie

Auditor(en) vanuit de Beoordelende Organisatie:
Datum

1.3

Naam

Functie

Waarderingsmethode

De EVC kwaliteitscode 2.0 is uitgewerkt in een normtekst. Dit instrument maakt de kwaliteitscode expliciet en
meetbaar en daarmee geschikt om toe te passen als criterium voor de beoordeling van de kwaliteit van de EVC
–aanbieder en diens EVC-procedures. De versie die gehanteerd wordt is die van 18-07-2016.

1.4

Steekproef

De volgende opzet van een steekproef is benut in het onderzoek:
•
de wijze van de eventuele steekproeftrekking
•
de onderbouwing van de betrouwbaarheid van de steekproef
•
een overzicht van de EVC-standaarden in de gehanteerde steekproef
•
een overzicht van alle EVC-standaarden waarop de beoordeling betrekking heeft.
Op basis van het onderzoek is het oordeel over het totaal aantal EVC-standaarden als volgt:
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2.

BEVINDINGEN: kwaliteit EVC-aanbieder en EVC-procedures

2.1

Bevindingen codeonderdeel 1: Doel

De EVC-procedure beantwoordt aan de doelstelling van het individu. Het doel van een EVC-procedure
is het zichtbaar maken, waarderen en vaststellen/erkennen van eerder verworven individuele
competenties.
De EVC-aanbieder richt zijn EVC-procedures in om competenties van kandidaten te identificeren en te
beoordelen aan de hand van een erkende landelijke standaard (of een deel daarvan) en de validering die
daarvan het resultaat is te vertalen in een overdraagbaar Ervaringscertificaat.

1.1

De EVC-aanbieder geeft in het Ervaringscertificaat duidelijk de doelstelling van de kandidaat weer.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

1.2

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

Scholing of diplomering maken geen onderdeel uit van de EVC-procedure.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

1.3

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder is verantwoordelijk voor iedere EVC-procedure waarvoor hij een
Ervaringscertificaat afgeeft.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

Voldoet niet

NVT
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-----------------------------------------------------------------------Samenvatting en conclusie codeonderdeel 1: Doel
Op basis van de volgende bevindingen blijkt de (beoogde) EVC-aanbieder te voldoen aan codeonderdeel 1:

Op basis van de volgende bevindingen blijken de EVC-procedures te voldoen aan codeonderdeel 1:

2.2

Bevindingen codeonderdeel 2: Rechten en voorlichting

Rechten en afspraken zijn duidelijk verwoord; voorlichting wordt adequaat verzorgd.

2.1

Informatie over EVC-procedures is vastgelegd, voor iedereen toegankelijk en bevat ten minste een
beschrijving van alle onderdelen van de procedure, de methode van onderzoek, een indicatie van de
benodigde investering in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van een EVC-procedure,
voorwaarden voor deelname en de rechten van de kandidaat. De kandidaat wordt voorafgaand aan de
EVC-procedure helder voorgelicht over de waarde en mogelijkheden van het Ervaringscertificaat in de
arbeidsmarktroute, over verzilveringsmogelijkheden op basis van ketenafspraken tussen EVCaanbieder en onderwijsinstelling en over de onderwijsroute.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

2.2

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder neemt in zijn vastgelegde afspraken met de kandidaat de benodigde investeringen
in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van de EVC-procedure, de toe te passen standaard(en)
op. Deze afspraken tussen kandidaat en EVC-aanbieder zijn voor aanvang van een EVC-procedure
vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

Voldoet niet

NVT
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-----------------------------------------------------------------------2.3

In de betreffende overeenkomst met de kandidaat wordt tevens vastgelegd dat er tussen de in te zetten
assessor en de kandidaat geen relatie is anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van
assessor(en) noodzakelijk is.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

2.4

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder biedt iedere kandidaat de mogelijkheid tot een afsluitend gesprek met de EVCaanbieder ter evaluatie van het EVC-traject.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

2.5

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder waarborgt dat iedere kandidaat zich kan beroepen op een deugdelijke klachten- of
bezwaarprocedure en draagt zorg voor een onafhankelijke beroepsgang.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

2.6

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder rapporteert bevindingen uit een EVC-procedure uitsluitend aan de EVC-kandidaat.
Het Ervaringscertificaat is een persoonlijk document. Het mede verstrekken van bevindingen dan wel
het Ervaringscertificaat aan derden vindt uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming van de
kandidaat.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:
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Voldoet

2.7

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder borgt via een adequaat ‘privacy impact assessment’ en de daaruit voortvloeiende
maatregelen en in te zetten systemen, de van toepassing zijnde privacy van kandidaten en al hun
persoonlijke informatie waarover de EVC-aanbieder op grond van de EVC-procedure beschikt.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

2.8

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

Continuïteit:
a.

De EVC-aanbieder beschikt over geformaliseerde afspraken voor de overdracht van dossiers en
persoonlijke informatie van kandidaten om, ingeval van een (dreigende) bedrijfsbeëindiging, dan
wel het wegvallen van een erkenning, kandidaten de mogelijkheid te bieden hun traject bij een
andere erkende EVC-aanbieder voort te kunnen zetten en hen daarbij te begeleiden.

b.

De EVC-aanbieder heeft, wanneer de EVC-erkenning komt te vervallen, de plicht om te borgen
dat de werkzaamheden en de beoordeling tot dat moment van voldoende kwaliteit is. De stand
van zaken dient in overdraagbare vorm vastgelegd te worden in een tussenrapportage, al dan niet
in de vorm/opzet van een Ervaringscertificaat, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het om een
tussenrapportage gaat.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

Samenvatting en conclusie codeonderdeel 2: Rechten en voorlichting
Op basis van de volgende bevindingen blijkt de instelling te voldoen aan codeonderdeel 2:

Op basis van de volgende bevindingen blijkt de EVC-procedure te voldoen aan codeonderdeel 2:
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-----------------------------------------------------------------------2.3

Bevindingen codeonderdeel 3: Onderzoek

EVC-procedures zijn gebaseerd op erkende landelijke standaarden (of delen daarvan). De EVCaanbieder maakt gebruik van betrouwbare en voor de standaard relevante instrumenten. Vertrouwen is
het sleutelbegrip en heeft te maken met kwaliteit en het civiel effect. Uitgangspunt is dan ook goed
gehanteerde standaarden, duidelijke informatie over de manier waarop beoordelingen plaatsvinden,
een juiste inzet van voor de kwalificatie passende instrumenten, het in een Ervaringscertificaat
opnemen van een deugdelijke onderbouwing op basis van welke argumenten er conclusies zijn
getrokken die ten grondslag liggen aan valideringen, die waar mogelijk overdraagbaar zijn en het in het
kader van een mogelijke verzilvering desgevraagd kunnen verantwoorden ten overstaan van een
examencommissie over een bij een ervaringscertificaat behorende uitgevoerde beoordeling waarbij de
kwaliteit van de beoordeling dan moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die voor het verlenen van
vrijstellingen door een examencommissie worden gehanteerd.

3.1

De in de EVC-procedure te hanteren landelijke standaard is een actuele CREBO- of CROHO-standaard
(of delen daarvan) of een door het Nationaal Kenniscentrum EVC als EVC-standaard goedgekeurde
branchestandaard en/of erkende competentiestandaard.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

3.2

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De instrumenten en beoordelingscriteria in een EVC-procedure zijn afgestemd op en dekkend voor de
toe te passen landelijke standaard.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

3.3

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De beoordeling bevat aantoonbare waarborgen voor een optimale transparantie, betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:
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Voldoet

3.4

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De inhoudelijke afwegingen die deel uitmaken van een beoordeling (zoals de beoordeling van
bewijzen en de keuze voor beoordelingsinstrumenten) worden tijdens de EVC-procedure
overzichtelijk vastgelegd en opgenomen in het Ervaringscertificaat.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

3.5

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

Het Ervaringscertificaat, evenals een afschrift of digitale opslag van het door de kandidaat ingebrachte
relevante bewijsmateriaal, blijven daarna gedurende ten minste vijf jaar beschikbaar bij/voor de EVCaanbieder.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

3.6

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

Een EVC-procedure resulteert in een overdraagbaar Ervaringscertificaat waarin ten minste zijn
opgenomen: de doelstelling van de kandidaat, de toegepaste landelijke standaard (of delen ervan), de
doorlopen stappen van de EVC-procedure en de daarin gehanteerde instrumenten, de erkende
competenties, een duidelijke onderbouwing van deze valideringen/erkenningen en een conclusie die
past bij de doelstelling van de kandidaat. Een onderbouwing van de valideringen/erkenningen van
verworven competenties in een Ervarings-certificaat bevat de volgende drie elementen die leesbaar en
begrijpelijk zijn geschreven:
a.

op basis van welke bewijzen (daarbij rekening houdende met de VRAAK-criteria) de kandidaat per
onderdeel van de landelijke standaard aantoont of, en zo ja in hoeverre de kandidaat competent is?

b.

een specifieke opgave en uitwerking voor welke onderdelen van de gehanteerde landelijke standaard
erkenningen worden toegekend. Deze onderdelen worden apart benoemd (voor mbo-standaarden
bijvoorbeeld per kerntaak of werkproces);

c.

de relatie tussen a en b: waarom leidt het bewijs dat de kandidaat aandraagt bij de assessor(en) per
onderdeel van de landelijke standaard tot de overtuiging dat er reden is voor validering dan wel waar
mogelijk voor erkenning?
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-----------------------------------------------------------------------Ten behoeve van een mogelijke verzilvering dient de beoordeling kwalitatief te voldoen aan de
examenstandaard die door een examencommissie worden gehanteerd in het kader van te nemen
besluiten voor het verlenen van vrijstellingen.
Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

Samenvatting en conclusie codeonderdeel 3: Onderzoek
Op basis van de volgende bevindingen blijkt de instelling te voldoen aan codeonderdeel 3:

Op basis van de volgende bevindingen blijkt de EVC-procedure te voldoen aan codeonderdeel 3:

2.4

Bevindingen codeonderdeel 4: Assessoren en begeleiders

Assessoren en begeleiders zijn vakbekwaam en competent, onafhankelijk en onpartijdig. Een
voortdurende deskundigheidsbevordering vakinhoudelijk en ten aanzien van het adequaat kunnen
uitvoeren van assessments en de inzet van relevante instrumenten is voor hen van cruciaal belang.
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren binnen de beoordeling en zijn ingebed in de
rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen. Het is van groot belang om
vermenging van rollen binnen een uit te voeren procedure te voorkomen.

4.1

In een overzicht/handboek is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
van de assessoren en begeleiders die de EVC-procedure uitvoeren, alsmede van de andere bij een
EVC-procedure betrokken functionarissen bij een EVC-aanbieder.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

Voldoet niet

NVT
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-----------------------------------------------------------------------4.2

In de EVC-procedures zijn de rollen van begeleiders en assessoren strikt gescheiden, zowel op papier
als in de praktijk.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

4.3

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

Kandidaten worden door een begeleider begeleid bij het inzichtelijk maken van hun competenties.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

4.4

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder waarborgt (daarbij onder andere gebruik makende van persoonlijke dossiers van
begeleiders en assessoren) dat alle in EVC-procedures in te zetten begeleiders en/of assessoren op
een deugdelijke wijze zijn geworven en geschoold passend bij de EVC-procedure en de daarbij van
toepassing zijnde kwalificatie en dat zij aantoonbaar vakinhoudelijk competent zijn (nodig in het kader
van het te borgen vertrouwen voor de samenleving), als ook voor wat betreft de te hanteren
instrumenten.
In ieder geval beschikken de assessoren en/of begeleiders over:
a. de juiste vakinhoudelijke kennis en voldoende relevante praktijkervaring die hoort bij de
betreffende kwalificatie die gehanteerd wordt in de EVC-procedure om een juiste beoordeling van
het kennen en kunnen van de kandidaat te kunnen uitvoeren;
b. de juiste vakinhoudelijke kennis behorende bij en inzicht in de gehanteerde standaard voor de
betreffende EVC-procedure;
c. voldoende kennis en inzicht in de laatste ontwikkelingen op het vakgebied, sector en het beroep
(daarbij gebruik makende van relevante bronnen);
d. voldoende kennis van en inzicht in de criteria die gelden voor deugdelijk bewijs;
e. voldoende vaardigheid in het gebruik van de toegepaste beoordelingsvormen en de bijbehorende
en toe te passen instrumenten; en
f. de vaardigheid om bevindingen effectief te kunnen omzetten zowel mondeling binnen de
procedure, als schriftelijk in een goed leesbaar en overdraagbaar Ervaringscertificaat.

Onderbouwing:

Pagina 17 van 24

Beoordelingsrapport
Naam (beoogde) EVC-aanbieder : ………………….
Beoordelende Organisatie

[logo Beoordelende
Organisatie]

: ………………….

-----------------------------------------------------------------------Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

4.5

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder monitort de kwaliteit van de in te zetten begeleiders en assessoren.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

4.6

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder onderbouwt op welke wijze de in het erkenningsverzoek op genomen kwalificaties
worden uitgevoerd (dan wel voornemens is deze uit te voeren) met competente begeleiders en
assessoren.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

Conclusie codeonderdeel 4: Assessoren en begeleiders
Op basis van de volgende bevindingen blijkt de instelling te voldoen aan codeonderdeel 4:

Op basis van de volgende bevindingen blijkt de EVC-procedure te voldoen aan codeonderdeel 4:

2.5

Bevindingen codeonderdeel 5: Kwaliteitszorg

De kwaliteit van EVC-procedures is geborgd en wordt continu verbeterd. De kwaliteit en het bij de
procedure gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden regelmatig (zelf)evaluaties plaats. De
resultaten daarvan worden verwerkt in verbeteracties.
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------------------------------------------------------------------------

5.1

De EVC-aanbieder evalueert op deugdelijke en systematische wijze:
a. de eigen EVC-procedures onder alle betrokkenen, waaronder in ieder geval de kandidaten,
opdrachtgevers, begeleiders en assessoren,
b. de kwaliteit van de assessoren en begeleiders, en
c. de kwaliteit van de Ervaringscertificaten.
Standaardonderdelen van de evaluaties zijn de kwaliteit van de informatie, gemaakte afspraken,
gehanteerde beoordelingsinstrumenten, de mate van competentie van begeleiders en assessoren,
het verloop van de EVC-procedure, de afwikkeling van eventuele klachten en bezwaren en het
beheer en de administratie. Indien van toepassing wordt ook de verzilvering van Ervaringscertificaten
in de evaluatie betrokken.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

5.2

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder zet de uitkomsten van de evaluaties om in verbeteracties en ziet toe op de
effectiviteit daarvan. Dit geheel legt de EVC-aanbieder vast. De bewaartermijn van de evaluaties is ten
minste vijf jaar.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

5.3

Voldoet niet

NVT

Nader te onderzoek/vervolg onderzoek

De EVC-aanbieder legt op systematische wijze het aantal afgegeven ervaringscertificaten vast en
rapporteert hierover jaarlijks aan de Beoordelende Organisatie. Daarbij wordt opgenomen welke
assessor(en) betrokken is bij het afgeven van het Ervaringscertificaat.

Onderbouwing:

Bewijsstukken / onderzochte documenten:

Voldoet

Voldoet niet

NVT
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-----------------------------------------------------------------------Conclusie codeonderdeel 5: Kwaliteitssysteem
Op basis van de volgende bevindingen blijkt de instelling te voldoen aan codeonderdeel 5:

Op basis van de volgende bevindingen blijkt de EVC-procedure te voldoen aan codeonderdeel 5:

3.

EINDRESULTAAT VAN DE BEOORDELING EN ADVIES

CREBO
code

CROHO
code

Eindoordeel

Kwaliteitszorg
codeonderdeel: 5

Assessoren en begeleiders
Codeonderdeel: 4

Onderzoek
Codeonderdeel: 3

Overzicht overall waarderingen onderzoek

Rechten en voorlichting
Codeonderdeel: 2

Doel
codeonderdeel:1

In dit onderzoek zijn voor de (beoogde) EVC-aanbieder de EVC-procedures voor de volgende
domeinen/sectoren/branchekwalificaties beoordeeld:

Domein:

Sector:

Branche kwalificatie:

O = onvoldoende, V = voldoende, N = Nader te
bepalen / in deze fase van het onderzoek niet te
onderzoeken of vast te stellen / niet relevant.
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ADVIES:
De beoogde EVC-aanbieder die nog geen erkenning heeft:
De kwaliteit van de beoogde EVC-aanbieder en diens uitgewerkte EVC-procedures voor de domeinen (zie
pagina 6 van dit rapport) zijn beoordeeld in het kader van EVC Kwaliteitscode 2.0. Deze zijn
van voldoende kwaliteit
[Naam Beoordelende Organisatie] adviseert als Beoordelende Organisatie om de erkenning van deze EVCstandaarden bij [naam (beoogde) EVC-aanbieder] op te nemen in het Register van erkende EVCaanbieders voor de duur van maximaal 6 maanden. In deze periode zal de EVC-aanbieder in samenspraak
met ons als Beoordelende Organisatie op basis van een plan van aanpak uitgevoerde EVC-procedures
beoordelen en een aanvullend/nieuw advies opstellen.
van onvoldoende kwaliteit
[Naam Beoordelende Organisatie] adviseert als Beoordelende Organisatie negatief ten aanzien van het
verzoek om erkenning.
Ten aanzien van de volgende aspecten/onderwerpen (werkwijzen/procedures/materialen) dienen
aanpassingen te worden doorgevoerd:
1)

…..

2)

…..

Overall kwalitatieve onderbouwing van een negatief advies:
…..

Erkende EVC-aanbieder die een erkenning voor een nieuw domein/sector/branchekwalificatie wenst
De kwaliteit van [naam EVC-aanbieder] en diens uitgewerkte EVC-procedures voor de nieuwe domeinen
(zie pagina 6 van dit rapport) zijn beoordeeld in het kader van EVC Kwaliteitscode 2.0. Deze zijn
van voldoende kwaliteit
[Naam Beoordelende Organisatie] adviseert als Beoordelende Organisatie om de erkenning van deze EVCstandaarden bij [naam EVC-aanbieder] op te nemen in het Register van erkende EVC-aanbieders voor de
duur van 18 maanden.
van onvoldoende kwaliteit
[Naam Beoordelende Organisatie] adviseert als Beoordelende Organisatie negatief ten aanzien van het
verzoek om erkenning van de in dit rapport op pagina 6 opgenomen EVC-procedures behorende bij de
EVC-standaarden.
Ten aanzien van de volgende aspecten/onderwerpen (werkwijzen/procedures/materialen) dienen
aanpassingen te worden doorgevoerd:
1)

…..

2)

…..
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-----------------------------------------------------------------------Overall kwalitatieve onderbouwing van een negatief advies:
…..

Verlenging van een eerder afgegeven erkenning
De kwaliteit van de eerder erkende EVC-aanbieder en diens uitgewerkte EVC-procedures voor de
domeinen (zie pagina 6 van dit rapport) zijn beoordeeld in het kader van EVC Kwaliteitscode 2.0. Deze zijn
van voldoende kwaliteit
[Naam Beoordelende Organisatie] adviseert als Beoordelende Organisatie om de erkenning van de in dit
rapport op pagina 6 vermelde EVC-standaarden van [naam EVC-aanbieder] voor een nieuwe termijn op te
nemen in het Register van erkende EVC-aanbieders en wel voor de duur van 18 maanden.
van onvoldoende kwaliteit
[Naam Beoordelende Organisatie] adviseert als Beoordelende Organisatie negatief ten aanzien van het
verzoek om velenging van de erkenning.
Ten aanzien van de volgende aspecten/onderwerpen (werkwijzen/procedures/materialen) dienen
aanpassingen te worden doorgevoerd:
1)

…..

2)

…..

Overall kwalitatieve onderbouwing van een negatief advies:
…..

Advies op basis van beperkt aanvullend onderzoek

Overige aanbevelingen:
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------------------------------------------------------------------------

Bijlage 1: Gegevens EVC-aanbieder
Naam EVC-aanbieder en rechtsvorm
Contactpersoon
Adres
Telefoon
E-mailadres
Website
Registratienummer College
Bescherming Persoonsgegevens
Inschrijvingsnr. KvK

Bijlage 2: In het onderzoek betrokken documenten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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-----------------------------------------------------------------------12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bijlage 3: In het onderzoek betrokken Ervaringscertificaten
EVC kandidaat: voorletters/achternaam
Geboortedatum
CREBO code: nummer, naam en niveau
Datum EVC overeenkomst
Datum en nummer ervaringscertificaat
Naam EVC begeleider
Naam EVC assessor
Datum beoordeling portfolio
Datum CGI
Datum praktijkproef
Datum loopbaan en burgerschap
Datum rekenen
Datum talen (en benoemen welke)
(Loopbaan)doel
Conclusies
Aanbevelingen
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