
BEROEPSKWALIFICERENDE TRAJECTEN

Opleiding en EVC



➢ Vandaag moeten burgers, bedrijven, werkgevers en ook opleidingsverstrekkers zich wendbaar en 
flexibel kunnen opstellen

▪ krapte op de arbeidsmarkt
▪ digitalisering
▪ migratie
▪ …

➢ We zien het verwerven en het (h)erkennen van competenties als een faciliterende rode draad, 
door

▪ in te zetten op actuele, toekomstgerichte en flexibele opleidingen

▪ de mogelijkheid te voorzien om competenties in kaart te brengen en te valideren

➢ We hebben een kader om beroepskwalificerende trajecten vorm te kunnen geven voorzien

Beroepskwalificerende trajecten



Wat betekent dit in de praktijk?

1. De aanbieder zorgt dat zijn traject beroepskwalificerend is

✓ De aanbieder geeft zijn opleiding vorm op basis van competenties uit de overeenstemmende 
beroepskwalificatie

✓ De aanbieder beoordeelt in een EVC-traject de competenties op basis van de EVC-standaard

2. De aanbieder verzekert dat zijn organisatie kwaliteitsvol is

3. De aanbieder toont aan dat het traject kwaliteitsvol is

✓ De aanbieder vraagt vooraf een erkenning voor zijn beroepskwalificerende traject aan

✓ Om kwaliteit van het beroepskwalificerend traject te garanderen, laat de aanbieder een toezicht 
ter plaatse toe



1/ Beroepskwalificerend? 

▪ Referentie is de beroepskwalificatie, opgemaakt door vertegenwoordigers van de 
arbeidsmarkt

▪ Een beroepskwalificatie = wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit 
te oefenen

▪ Er zijn twee soorten beroepskwalificerende trajecten:
▪ beroepskwalificerend opleidingstraject

De lerende krijgt de competenties aangeleerd die nodig zijn het uitoefenen van het beroep.

▪ beroepskwalificerend EVC-traject
De competenties die iemand al verwierf via een job, vrijwilligerswerk, hobby, ... worden erkend.

▪ Een succesvol afgerond traject levert een kwalificatiebewijs op (bewijs van 
beroepskwalificatie, bewijs van deelkwalificatie of bewijs van competenties)



Beroepskwalificerende EVC-traject

▪ Breed concept: competenties zichtbaar maken en waarderen (4 fasen)

1. Identificeren

2. Documenteren

3. Beoordelen (d.m.v. assessment)

4. Certificeren (kwalificeren)

Herkennen

Erkennen

Decreet EVC



Beroepskwalificerende EVC-traject 

▪ Focus ligt op het erkennen (of ook waarderen) van de competenties

▪ Een beroepskwalificerend EVC-traject kan enkel ingericht worden voor beroepen 
waarvoor er een EVC-standaard bestaat (die op zijn beurt gebaseerd is op de 
beroepskwalificatie)

▪ Binnen én buiten onderwijs: buiten onderwijs toepassing van het gemeenschappelijk 
kwaliteitskader om de kwaliteit van de trajecten te garanderen

▪ Update oktober 2019: er zijn 12 EVC-standaarden in opmaak



Van beroepskwalificatie naar EVC-traject

STAP 1:  voor welke BKs is een EVC(-standaard) nodig?
- Opvangen van signalen uit het veld: voorwaarde voor uitvoering van een bepaald beroep (bv. kinderbegeleider), 

vragen van de sector, knelpuntberoepen, …

- Lijst wordt opgemaakt met beroepskwalificaties waarvoor EVC-traject mogelijk zijn

STAP 2: ontwikkelcommissie maakt per beroepskwalificatie EVC-standaard
- Een standaard bevat:

- Alle competenties uit BK

- Meest aangewezen methoden voor het beoordelen van de competenties uit BK

- Situaties die aan bod moeten komen

- Relevante infrastructuur en materiaal

- Indicatie tijdsduur

- Welke bewijzen

- Generieke kwaliteitsbepalingen



Van beroepskwalificatie naar EVC-traject

STAP 3: EVC-testcentrum werkt EVC-instrument uit
- Aanbieders baseren zich op de EVC-standaard (= handvaten voor het assessment)

- De administratie (AHOVOKS) doet nazicht van het ontwikkeld EVC-instrument

STAP 4: EVC-testcentrum werkt EVC-traject uit
- Verschillende aanpak: buiten onderwijs gelden de principes van het GKK-decreet

STAP 5: kandidaat schrijft in, doorloopt traject en ontvangt bewijs 
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2/ Organisatie = kwaliteitsvol?

➢ Iedere organisatie (buiten onderwijs) kan een aanvraag voor een beroepskwalificerend opleidings- of 
EVC-traject indienen, zolang ze geregistreerd is bij het kwaliteits- en registratiemodel voor 
dienstverleners.

➢ Een kwaliteitsvolle organisatie is een organisatie die klantgericht is en beschikt over een goed 
personeels- en financieel beheer. 

1. Minimale kwaliteitsvoorwaarden op het vlak van klantgerichtheid

2. Minimale kwaliteitsvoorwaarden op het vlak van personeelsbeheer

3. Minimale kwaliteitsvoorwaarden op het vlak van financieel beheer

➢ De concrete kwaliteitsvoorwaarden vind je hier.

https://www.vlaanderen.be/kwaliteits-en-registratiemodel-van-dienstverleners-binnen-werk-en-sociale-economie/wat-zijn-de-kwaliteitsvoorwaarden
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3/ Beroepskwalificerend traject = kwaliteitsvol?

➢ De kwaliteit van een beroepskwalificerende traject wordt gevalideerd aan de hand van een 
gemeenschappelijk kwaliteitskader

➢ Het kader bestaat uit vijf kwaliteitsgebieden, met onderliggend verschillende descriptoren en 
indicatoren 

1. De doelstellingen van het BK-traject stemt overeen met de competenties uit de BK.

2. De vormgeving van het BK-traject stemt overeen met de competenties uit de BK.

3. De begeleiding van de lerende moet ertoe leiden dat er optimale kansen geboden worden om de competenties 
te verwerven of zichtbaar te maken.

4. De evaluatie van de lerende moet toelaten om na te gaan of de competenties verworven zijn

5. En de aanbieder moet werkpunten die worden vastgelegd in verband met deze vier gebieden omzetten in 
verbeteracties.

➢ Elk kwaliteitsgebied bestaat onderliggend uit een descriptor en één of meerdere indicatoren:

• Kwaliteitskader voor beroepskwalificerende opleidingstrajecten

• Kwaliteitskader voor beroepskwalificerende EVC-trajecten

http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/registreren-als-aanbieder/files/20190722_GKK_Website_KwaliteitskaderOpleiding.pdf
http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/registreren-als-aanbieder/files/20190722_GKK_Website_KwaliteitskaderEVC.pdf


Vragen, opmerkingen…?

➢ Algemene vragen:

Ariane Rober

E-mail: Ariane.Rober@vlaanderen.be

Tel: 02 552 83 32 

➢ Praktische vragen:

Dienst Competenties - Beroepskwalificerende trajecten

Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel
E-mail: erkenningtraject@vlaanderen.be

Tel: 02 553 22 16

➢ Vragen over het kwaliteits- en registratiemodel:

Bouke De Vis

E-mail: kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be
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