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Voorwoord editie 2022 
 

 

Geachte medewerker van de UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool of Howest, 
Beste collega, 

De Validerende Instantie dankt je, en met jou de talrijke medewerkers van de 
partnerinstellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks ook betrokken zijn,  
voor de inzet voor en de belangrijke bijdrage tot de succesvolle werking van de EVC-
procedure.  

Bijzondere waardering is er eveneens voor alle collegae die op verschillende wijzen 
meegewerkt hebben aan de inhoud en vormgeving van deze bundel. 

Op basis van jullie verdere bevindingen, vragen en/of reacties zullen we proberen dit 
document verder op punt te stellen.  
Wij kijken alvast uit naar je reflecties, zowel de positieve als de minder positieve. 

Ook toekomstige ontwikkelingen zullen uiteraard nog hun weg moeten vinden. Kijk dus 
steeds na of informeer bij de contactpersonen of de meest recente versie voorhanden is. 

Graag wijzen we op een belangrijke vernieuwing vanaf academiejaar 2022-2023: de “EVC 
Vereenvoudigde Procedure” (EVC VP). Deze aanpassing heeft tot doel om in duidelijk 
gedefinieerde gevallen bepaalde onderdelen van de huidige EVC-procedure minder belastend 
te maken voor zowel de kandidaten als voor de instellingen. Dit uiteraard onder de absolute 
voorwaarde dat dit de kwaliteit van de EVC-procedures niet aantast.  
We zien het academiejaar 2022-2023 als een overgangsjaar waarbij we de nieuwe 
mogelijkheden behoedzaam gaan toepassen en nadien in extenso evalueren. 
 

Aanleiding tot deze concrete stap was het signaal van diverse trajectbegeleiders uit de 
opleidingen dat de huidige procedure voor sommige doelgroepen te hoogdrempelig is. We 
willen uiteraard de studenten een optimaal aanbod aan erkenning van competenties 
aanbieden en hen alle kansen bieden tot een succesvol leertraject. 

We verwijzen in onze teksten naar de klassieke aanpak met de term “Standaardprocedure”. 
Dat is logisch omdat we ervan uitgaan dat op dit moment de gebruikelijke aanpak ook de 
standaard blijft. Alleen voegen we nu enkele extra mogelijkheden toe: de “Vereenvoudigde 
Procedure”. 

We hopen alvast dat de bundel een meerwaarde betekent. 
Veel succes met welke rol dan ook die je opneemt in het complexe EVC-verhaal. 

 
Collegiale groeten 

 

Rudy Van Renterghem 
Directeur AUGent 
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Toelichting editie 2022 
 

Deze bundel omvat alle specifieke documenten van de AUGent die betrekking hebben op 
EVC. Deze zijn van toepassing op zowel de graduaatsopleidingen, de bacheloropleidingen en 
de masteropleidingen. We voegen waar mogelijk alle nodige specifieke bepalingen toe en 
verwijzen waar nodig ook naar EVK. 

Alle aan elkaar verbonden documenten zitten samen in vier bundels: een algemene 
toelichting, alle interne documenten per groep van betrokken medewerkers, het geheel aan 
administratieve documenten en tot slot de compilatie voor de aanvragers. 
 
Onderliggende tekst is enkel voor intern gebruik binnen de partnerinstellingen van de 
AUGent. Dit vanaf academiejaar 2022-2023. Tot de doelgroep behoren onder meer de 
begeleiders, de assessoren, de studentenadministraties, de gemandateerde personen of 
instanties. Voor elke groep collega’s is er een specifiek luikje voorzien.  

 

 

Overzicht te hanteren documenten: 
 

F-EVC-01 of 01bis Aanmeldingsformulier 

F-EVC-02 Voorblad portfolio 

F-EVC-03 CV 

F-EVC-04  Lijst competenties en bewijsstukken  

F-EVC-05 Specifieke competentie (format) + beoordeling 

F-EVC-06 Reflectiedossier format + beoordeling 

F-EVC-07 Beoordeling criteriumgericht interview 

F-EVC-08 Beoordeling beheersingsproef 

  

F-EVC-10 Bewijs van Bekwaamheid 

F-EVC-11 Bewijs van ontvangst 

F-EVC-12 of 12bis Samenvattend verslag 

F-EVC-13 Jaarlijks algemeen overzicht 

 

F-RPA-01 of 01bis Registration form (Standard / Simplified Procedure) 

F-RPA-02 Cover page portfolio 

F-RPA-03 CV 

F-RPA-04  Overview of Competencies 

F-RPA-05 Specific Competency & Assessment 

F-RPA-06 Reflection File Format & Assessment 

F-RPA-10 Certificate of Competency 

F-RPA-11 Registration of Receipt 

F-RPA-12 of 12bis Summative report 
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Voor de aanvragers zijn er: 

 Informatiebundel  

INHOUD Nederlandstalig Engelstalig 

 EVC-gids voor de aanvrager RPAC Guide for the Applicants 

 Handleiding portfolio Manual portfolio 

 Format portfolio Format portfolio 

 Format reflectiedossier Format reflection file 

 

 Documentenbundel  

INHOUD Nederlandstalig Engelstalig 

Aanmeldingsformulieren F-EVC-01 & 01bis F-RPA-01 & 01bis 

Voorblad portfolio F-EVC-02 F-RPA-02 

CV F-EVC-03 F-RPA-03 

Lijst competenties en bewijsstukken  F-EVC-04  F-RPA-04  

Specifieke competentie + beoordeling F-EVC-05 F-RPA-05 

Reflectiedossier F-EVC-06 F-RPA-06 

 

Noot: Voor de praktische werking voorzien we een afzonderlijke set van de administratieve 
documenten in Word. Deze kunnen eventueel geïndividualiseerd worden door het aanvullen 
met het instellingslogo, de namen van betrokken medewerkers, ...  
Sedert 2018 hanteren we ook een nieuwe codering (met een recente aanvulling omwille van 
de Vereenvoudigde Procedure). Alle oudere documenten zijn niet meer geldig. 

Het formulier F-EVC-09 (Beoordelingsgegevens) wordt vanaf 2022-2023 niet meer gebruikt. 

 

 

Aanvulling met betrekking tot de Vereenvoudigde Procedure 

 
In het huidige systeem voor EVC (de “Standaardprocedure”) ligt de focus op het erkennen 
van leerresultaten of eindcompetenties voor doelgroepen met bewezen ervaring. Bij het 
bepalen van het toepassingsgebied EVC VP zijn we evenwel vertrokken vanuit de vraag: 
‘voor welke doelgroepen’ en niet ‘voor welke opleidingsonderdelen’ is EVC VP interessant?  
 
Kiezen voor soorten opleidingsonderdelen zou een insteek kunnen geweest zijn. Vaak krijgen 
we effectief vragen vanuit dat perspectief (kan er een VP komen voor 'praktijkvakken', voor 
stage-OLOD’s, voor 'generieke' vakken, ...) maar dan zit je meestal bij de EVK-procedure en 
dat is technisch gezien een andere benadering. 
 
Via de EVC VP willen we aan specifieke doelgroepen voor wie de procedure nu te 
hoogdrempelig is een eenvoudiger alternatief aanbieden met eventuele mogelijkheden naar 
opname van (deel)vrijstellingen op basis van erkende competenties. Daarnaast willen we ook 
extra-curriculaire competenties kunnen erkennen via een flexibel en eenvoudig systeem. 
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De overweging van eventuele doelgroepen die in aanmerking zouden kunnen komen voor 
een Vereenvoudigde Procedure was initieel een stuk breder. In de loop van de discussies 
hebben we in consensus enkele specifieke doelgroepen geselecteerd. 
 
Uiteraard is er altijd ruimte voor de afweging om in een later stadium andere doelgroepen te 
identificeren. Het lijkt aangewezen om evenwel eerst de proef op de som te nemen en de 
EVC VP te monitoren. 
 
Voor deze specifieke toepassing bouwen we bewust een beperking in. Het geheel van de te 
erkennen competenties op basis van de Vereenvoudigde Procedure binnen het kader van 
eenzelfde opleiding mag nooit een gecumuleerd maximum van 18 studiepunten 
overschrijden (zoals maximaal beoogd bij een eventuele erkenning en ook vrijstelling). 
Met “gecumuleerd “bedoelen we zowel de gecombineerde doelgroepen als consecutieve 
aanvragen in de tijd. En dit voor de totaliteit van de AUGent, dus over de grenzen van de 
instellingen heen. Voor complexere aanvragen of verzoeken met meerdere doelstellingen 
blijft de Standaardprocedure aangewezen.  

Zoals al werd aangegeven, is het academiejaar 2022-2023 in elk geval een overgangsjaar. 
We hopen uiteraard om daaruit veel te leren en onze EVC-aanpak verder te kunnen 
optimaliseren. 

 

Versie september 2022 
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Deel A Algemene Informatie 

1 De procedure 

1.1 Actoren in de EVC-procedure 
 

In de EVC-procedure worden de volgende actoren onderscheiden, met de volgende taken:  

 De aanvrager vraagt om herkenning/erkenning van zijn/haar competenties. De 
aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor een toelating tot het hoger onderwijs. 

 Conform de bepaling in de Codex Hoger Onderwijs kan de taak van de begeleider niet 
samenvallen met die van assessor en/of van de gemandateerde persoon/instantie. De 
begeleiding is gesitueerd op instellingsniveau. Het is aan de instelling om te beslissen of 
ze de begeleider centraal (instelling) of eerder decentraal (faculteits-, departements-, 
opleidingsniveau) aanstelt. 
 

Omdat de begeleider vanaf 2022-2023 ook de centrale figuur is bij het toestaan van de 
nieuwe Vereenvoudigde Procedure wijzigt de rol ten dele. 
 

In de Standaardprocedure (dit is de procedure die we sedert het begin hebben 
toegepast) informeert de begeleider de aanvrager over de procedure en ondersteunt 
deze bij het invullen van zijn/haar portfolio. Gelet op de Vereenvoudigde Procedure 
wordt deze rol bijgesteld: je voorziet de kandidaat eerst van informatie over de 
verschillende mogelijkheden om het studietraject te verlichten (EVK, EVC, EVC VP) en 
bekijkt vervolgens samen met de aanvrager voor welke procedure moet worden 
gekozen. In functie van de conclusie stuurt de begeleider de kandidaat naar het juiste 
traject. Dat is ofwel de doorverwijzing naar de EVK, de gewone EVC-procedure (de 
Standaardprocedure - EVC SP) ofwel EVC VP. Bij EVC SP gaat de verdere ondersteuning 
onder meer over definiëren van de leerresultaten. Bij EVC VP staat de begeleider de 
student onder meer bij om de leerdoelen te selecteren waarvoor de Vereenvoudigde 
Procedure kan opgestart worden.  

 In de context van de AUGent draagt de Validerende Instantie steeds de 
eindverantwoordelijkheid voor de EVC-procedure. Dit omvat onder meer het bewaken 
van de kwaliteit, het formeel uitreiken van de bewijzen van bekwaamheid, de 
bekrachtiging van de gemandateerde persoon of instantie en de opvolging van 
beroepsprocedures. 
 

De bewijzen van bekwaamheid worden in naam van de Validerende Instantie uitgereikt. 
Hiervoor overloopt de Validerende Instantie periodiek de geregistreerde 
bekwaamheidsbewijzen.  
 

Er kan door de aanvrager altijd intern en extern beroep worden aangetekend bij het 
verloop en de uitkomst van de EVC-procedure in die volgorde. Het intern beroep wordt 
aangetekend bij de secretaris van de Validerende Instantie. Deze staat in voor de 
opvolging van de beroepsprocedure. Een beroep is enkel mogelijk na het afsluiten van 
de EVC-procedure: dat is vanaf de ontvangst door de kandidaat van de conclusies op 
basis van het/de assessment(s) afgeleverd door de gemandateerde persoon. 
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Per instelling van de associatie worden twee leden gemandateerd voor de VI. Het 
voorzitterschap wordt vanaf 2022 tweejaarlijks roterend waargenomen door één van de 
partnerinstellingen. De AUGent duidt intern de secretaris aan. 

 De gemandateerde persoon/instantie (MIP) wordt aangeduid door de Validerende 
Instantie en werkt onder haar toezicht. De MIP situeert zich in principe op het niveau 
van de opleiding. Het staat de instellingen evenwel vrij om een gemandateerde 
persoon/instantie vanuit een ander niveau voor te stellen. Daarnaast kan de MIP 
bepaalde bevoegdheden delegeren. De eindbevoegdheid blijft evenwel steeds bij de 
MIP. 
 

Concreet bestaan de taken van de gemandateerde persoon/instantie uit het aanduiden 
van de assessoren en het behandelen van hun advies, het uitwerken van een 
samenvattend verslag en het doorsturen van het samenvattend verslag naar de 
desbetreffende studentenadministratie of het centraal aanspreekpunt. 

 Elke instelling staat in voor de administratieve opvolging van de EVC-aanvraag. Dat 

houdt onder meer in: 

(1) het registreren van de aanvraag 
(2) het opslaan van deze gegevens in een databestand 
(3) het doorsturen van de aanvraag en het dossier naar de gemandateerde 

persoon/instantie 
(4) het registreren van de uitkomst van het bekwaamheidsonderzoek in het register, op 

basis van het samenvattend verslag van de gemandateerde persoon/instantie 
(5) het uitreiken van de Bewijzen van Bekwaamheid aan de aanvrager in naam van de 

Validerende Instantie 
(6) het registreren van de vrijstellingen die op grond van een Bewijs van Bekwaamheid 

zijn toegekend 
(7) het bezorgen van een jaarlijks overzicht aan de AUGent.  

Het is aan de instellingen om te beslissen op welk niveau (minimaal: op 
opleidingsniveau) deze taken zich situeren: op opleidings-, instellings-, departements- of 
faculteitsniveau. Bovendien staat het de instellingen vrij om de bovenvermelde 
administratieve taakstelling aan een andere organisatie-eenheid toe te schrijven. 

 De assessoren worden aangeduid door de gemandateerde persoon/instantie van een 
specifieke opleiding waarbij een EVC-aanvraag is ingediend. Er worden bij de 
Standaardprocedure telkens twee assessoren aangeduid, bij de Vereenvoudigde 
Procedure volstaat één assessor. 
 
De taak van de assessoren bestaat uit het vormen van een oordeel over de competenties 
van de aanvrager binnen het bekwaamheidsonderzoek van de EVC-procedure.  
 
Ze vertegenwoordigen een relevant inhoudelijk perspectief en beschikken over 
domeinspecifieke deskundigheid. Zij stellen elk een verslag op van het uitgevoerde 
bekwaamheidsonderzoek. Zij sturen dit uitgewerkt verslag door naar de gemandateerde 
persoon/instantie. 
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1.2 De Standaardprocedure EVC 

 De stappen in de procedure 
De EVC-Standaardprocedure bestaat normaal gezien uit 5 opeenvolgende fasen:  

1. de begeleidingsfase 
2. de aanmeldingsfase 
3. het bekwaamheidsonderzoek 
4. de erkenningsfase en 
5. de nazorg. 

De begeleidingsfase is een facultatieve fase maar wel essentieel voor de kandidaten die 
beroep willen doen op de Vereenvoudigde Procedure. Ze wordt niet noodzakelijk door elke 
aanvrager doorlopen. De volgende drie fasen (dit zijn fases 2, 3 en 4) komen in elke EVC-
procedure voor.  
De nazorg is uiteraard vooral maar niet uitsluitend gericht op de minder succesvolle 
aanvragers. 

De doorlooptijd van de feitelijke procedure, d.w.z. de tijd die verstrijkt tussen het moment 
dat de EVC-aanvraag geaccepteerd wordt en het tijdstip dat een Bewijs van Bekwaamheid 
kan afgeleverd worden, bedraagt maximaal 30 werkdagen, rekening houdend met 
sluitingsdagen verbonden aan de instelling waar de aanvrager een dossier heeft ingediend. 

 De begeleidingsfase  
(Actoren: aanvrager EVC, begeleider) 

De begeleiding wordt facultatief (en kosteloos) aangeboden. Het doel van de begeleiding is 
het geven van algemene informatie en advies over de procedure. De begeleiding gebeurt op 
basis van de bepalingen uit de EVC-gids. De aanvrager kan tijdens deze fase individueel 
begeleid worden. Het staat de instellingen vrij deze begeleidingstaak toe te vertrouwen aan 
medewerkers met een bestaande begeleidingstaak (studie- en leertrajectbegeleiders en/of 
de studieadviseurs). Evengoed kan de instelling een EVC-begeleider aanduiden. 

De begeleider kan voor de specifieke doelgroepen aan de kandidaten toestaan om gebruik te 
maken van de Vereenvoudigde Procedure. De vereisten zijn op dat vlak een stuk 
verschillend. We verwijzen naar het volgende luik: 1.3. 

Iedere begeleiding wordt geregistreerd in een EVC-databank per partnerinstelling. De 
gegevens worden per academiejaar geregistreerd en overgemaakt aan de AUGent. Enkel 
effectief opgestarte dossiers worden opgenomen in de cijfers. 

 

 De aanmeldingsfase 
(Actoren: aanvrager EVC, studentenadministratie/centraal aanspreekpunt, Validerende 
Instantie AUGent) 

De aanmeldingsfase wordt verplicht doorlopen. De aanvrager wordt door de begeleider 
doorgestuurd en/of vindt zelf zijn/haar weg naar de desbetreffende studentenadministratie 
van de beoogde opleiding. Alternatief kan de aanvrager dat elektronisch aanvragen indien 
dat voorzien is door de instelling. Daar wordt geverifieerd of de aanvrager geïnformeerd is 
en de EVC-gids ter beschikking heeft. 

De aanvrager vult een aanmeldingsformulier in. Op dit formulier komen de 
persoonsgegevens, voor welke opleiding hij/zij een aanvraag doet en de gevraagde 
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competenties. Als de gegevens van de aanvrager niet beschikbaar zijn in de gegevensbank 
van de instelling of in de Databank Hoger Onderwijs, moet de aanvrager aantonen dat hij/zij 
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de specifieke opleiding in het hoger onderwijs 
aan de hand van diploma’s, attesten of certificaten (zie ook de onderwijsreglementen van de 
instellingen). Voor de Vereenvoudigde Procedure is er vanaf 2022-2023 een specifiek 
formulier ter beschikking (F-EVC-01bis en F-RPA-01bis). 

Binnen de Standaardprocedure werkt de aanvrager een EVC-portfolio uit. In dit portfolio 
worden de bewijsstukken opgenomen die aantonen dat de aanvrager deze competentie 
beheerst (beschrijvingen, attesten, werkbeschrijvingen – zie voor verdere informatie de 
“handleiding portfolio”). Voor de Vereenvoudigde Procedure vervalt het portfolio, de 
opleiding kan echter wel vragen om een aantal bewijsstukken voor te leggen.  

De registratie van de EVC-aanvraag gebeurt bij de Standaardprocedure pas wanneer naast 
het EVC-aanmeldingsformulier ook het gedocumenteerde EVC-portfolio wordt ingediend of 
(indien van toepassing in de instelling) wanneer het elektronisch werd geüpload. De 
procedure start op het moment van de aanmelding.  

De studentenadministratie of centraal aanspreekpunt onderzoekt of het aanmeldingsdossier 
aan de formele eisen voldoet. Is dit het geval, dan is de EVC-aanvraag ontvankelijk en 
ondertekent de aanvrager het EVC-aanmeldingsformulier. De studentenadministratie of het 
centraal aanspreekpunt controleert ook de originele documenten die aan de basis liggen van 
het portfolio of de bevestiging van de instellingsgebonden begeleider dat de kandidaat 
gebruik kan maken van de Vereenvoudigde Procedure. De ondertekende aanvraag geldt als 
een toetredingsovereenkomst. 

De aanvrager betaalt vervolgens de bijdrage voor het bekwaamheidsonderzoek aan de 
instelling. Zodra aan deze voorwaarde is voldaan, is de aanvrager feitelijk geregistreerd en 
kan de formele procedure starten. Aanvragers voor de Vereenvoudigde Procedure die 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding zijn vrijgesteld van de betaling van 
een bijdrage. 

Men kan het hele jaar door een aanvraag voor een EVC-procedure indienen. Het 
bekwaamheidsonderzoek vindt evenwel slechts tweemaal per jaar plaats. Als deadlines 
gelden: 1 april en 1 november. Van deze deadlines kan gemotiveerd worden afgeweken.  

 

 Het bekwaamheidsonderzoek 
(Actoren: aanvrager EVC, 2 assessoren, gemandateerde persoon/instantie) 

Terminologie 
 portfolio: bevat de persoonsgegevens van de aanvrager en een gestandaardiseerd 

overzicht van individuele leer- en werkervaringen. Bewijsmateriaal wordt ter beschikking 
gesteld van de assessoren. 

 reflectiedossier: een beschrijving van ervaringen die representatief zijn voor de 
competenties uit de opleidingsprofielen. 

 competentiegericht interview: een interview waarin de assessor(en) de aanvrager op een 
gestructureerde manier bevraagt/bevragen omtrent zijn/haar competenties. Een assessor 
vertrekt daarbij van het portfolio. 

 beheersingsproef: een proef waarin wordt nagegaan in welke mate de aanvrager de 
competenties effectief op vraag (en indien mogelijk in een levensechte situatie) kan 
uitvoeren. 
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Methodieken 
Tijdens het bekwaamheidsonderzoek worden de competenties van de aanvrager al dan niet 
erkend. De vaststelling of iemand bepaalde competenties heeft verworven, gebeurt op basis 
van een vooraf vastgelegde procedure. De Codex Hoger Onderwijs voorziet dat het 
bekwaamheidsonderzoek aan de hand van volgende (combinatie van) methodieken kan 
verlopen:  

Artikel II.234:  
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.  

Binnen de context van de AUGent moet elke aanvrager binnen de Standaardprocedure voor 
het bewijzen van de betreffende competenties een portfolio opstellen. Het portfolio wordt, 
indien noodzakelijk of gewenst, aangevuld met één van volgende technieken: een 
reflectiedossier, het competentiegericht interview of een beheersingsproef. De MIP bepaalt 
welke beoordelingstechniek toegepast moet worden voor welke competentie en informeert 
de begeleider hieromtrent. Indien de assessoren, ook na overleg, tot een tegengesteld 
oordeel komen of blijven, wordt een bijkomende techniek toegepast die op voorhand werd 
vastgelegd door de MIP (of bij delegatie).  

De beoordeling van het portfolio houdt bij de Standaardprocedure in dat de twee 
assessoren, onafhankelijk van elkaar, de waarde van de aangeleverde competentiebewijzen 
onderzoeken. De twee assessoren worden door de MIP aangeduid. Bij de beoordeling 
worden de volgende criteria gehanteerd: authenticiteit, actualiteit en relevantie, variatie en 
kwantiteit van het bewijsmateriaal. 

Wanneer de aanvrager een personeelslid is dat verbonden is aan de instelling waar het 
bekwaamheidsonderzoek wordt uitgevoerd, moet de MIP steeds één externe assessor 
aanduiden. 

Samenvattend schema 
Voor het onderzoeken van de competenties worden volgende technieken gebruikt: 

 Elk standaardonderzoek is minstens gebaseerd op een portfolio;  
 De MIP beslist bij de Standaardprocedure om aanvullend één van de volgende 

technieken toe te passen: reflectiedossier óf een competentiegericht interview óf een 
beheersingsproef na consultatie met de betrokken assessoren; tenzij uiteraard deze 
bevoegdheid gedocumenteerd gedelegeerd werd; 

 Indien bij de Standaardprocedure de assessoren tot een tegengesteld oordeel komen, 
wordt altijd minstens één bijkomende techniek toegepast die op voorhand werd 
vastgelegd door de MIP: een competentiegericht interview, een beheersingsproef of 
reflectiedossier. 

Resultaat en beoordeling 
Op grond van de bewijzen in resp. het portfolio en/of de aanvullende technieken wordt per 
competentie een van de volgende conclusies getrokken: 
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a) Het is voldoende aangetoond dat de aanvrager de competentie beheerst: de competentie 
wordt erkend 

b) Het is voldoende aangetoond dat de aanvrager de competentie niet beheerst: de 
competentie wordt niet erkend 

c) Er is onvoldoende duidelijk bewezen of de aanvrager de competentie beheerst: een of 
meer aanvullende methodes zullen duidelijkheid moeten verschaffen. 

 
Het ingevulde beoordelingsformulier wordt doorgestuurd naar de gemandateerde 
persoon/instantie. De MIP stelt een verslag op, waarin per competentie een conclusie wordt 
opgenomen m.b.t. het erkennen of niet erkennen van de competentie. Bij consensus in het 
advies van de assessoren in geval van de Standaardprocedure wordt de consensusbeslissing 
overgenomen. Bij gebrek aan consensus tussen de assessoren beslist de MIP.  

 

 De erkenning 
(Actoren: gemandateerde persoon/instantie, studentenadministratie/centraal aanspreekpunt, 
de Validerende Instantie AUGent) 

Het verslag van de MIP wordt doorgestuurd naar de studentenadministratie of het centraal 
aanspreekpunt die de aanvraag initieel heeft behandeld. Het verslag vormt de basis van het 
Bewijs van Bekwaamheid. Het Bewijs van Bekwaamheid wordt opgesteld door de 
desbetreffende studentenadministratie of centraal aanspreekpunt. Dit document somt de 
concrete competenties op die men beheerst voor een specifieke opleiding.  

Daarnaast maakt het Bewijs van Bekwaamheid, conform de decretale basisvereisten, 
melding van: 

 de Validerende Instantie die het document uitreikt;  
 de associatie waaronder de Validerende Instantie ressorteert;  
 de gehanteerde standaarden;  
 de gebruikte methodologie;  
 de competenties die op grond van EVC worden verworven zijn eigen aan: 

 het niveau van de leerdoelen binnen de EVC Vereenvoudigde Procedure 
 het niveau van graduaatsopleiding (EKS/VKS1 niveau 5) binnen de EVC 

Standaardprocedure 
 bachelor in het hoger professioneel of academisch onderwijs (EKS-niveau 6) 

binnen de EVC Standaardprocedure, of  
 het masterniveau (EKS/VKS-niveau 7) binnen de EVC Standaardprocedure, of  
 een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van 

opleidingsonderdelen. 

De erkenning wordt geregistreerd in een centraal register per AUGent-instelling. De 
Validerende Instantie overloopt periodiek de uitgereikte Bewijzen van Bekwaamheid.  

De aanvrager ontvangt na registratie het Bewijs van Bekwaamheid en een afschrift van het 
verslag van de MIP m.b.t. het genomen besluit. De aanvrager tekent een bewijs van 
ontvangst bij het overhandigen van het Bewijs van Bekwaamheid en het samenvattend 
verslag. Indien de aanvrager – nadat hij/zij op de hoogte werd gebracht dat de documenten 
ter beschikking zijn – de documenten niet komt ophalen bij de 

                                                           

1 EKS: Europees Kwalificatiesysteem 
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studentenadministratie/centraal aanspreekpunt binnen een termijn van vijf werkdagen na 
bekendmaking van de resultaten van het bekwaamheidsonderzoek, worden het Bewijs van 
Bekwaamheid en het samenvattend verslag verzonden met een aangetekend schrijven. 

Elke partnerinstelling mag dit deel van de procedure vervangen door een elektronische 
variant die dezelfde garanties biedt op opvolgbaarheid. Dat moet duidelijk gemaakt worden 
in de interne reglementering. 

 Nazorg  
(Actoren: MIP, EVC-begeleider, aanvrager EVC) 

Wanneer de aanvrager nog verdere feedback wenst bij het samenvattend verslag over de 
resultaten van het bekwaamheidsonderzoek, kan hij/zij zich wenden tot de MIP en/of de 
EVC-begeleider. Indien gewenst, kan de aanvrager verder bij de EVC-begeleider terecht voor 
een bespreking van de verschillende mogelijkheden die bijdragen tot het ontwikkelen van de 
niet-erkende competenties uit het EVC-dossier.  

 

 In beroep gaan 
(Actoren: aanvrager EVC, Validerende Instantie AUGent, betreffende actoren, Raad voor 
Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen (Vlareg)) 

De beroepsprocedure is een basisrecht voor iedere aanvrager. Deze is in eerste instantie 
gericht op mediatie. De aanvrager wordt over deze procedure geïnformeerd via de EVC-gids 
en/of de EVC-begeleider tijdens de aanmeldingsfase en/of begeleidingsfase. 

Deze procedure kan gebruikt worden wanneer de aanvrager het niet eens is met het niet-
erkennen van bepaalde competenties, vastgelegd in het Bewijs van Bekwaamheid en het 
samenvattend verslag en/of het verloop van de EVC-procedure. Elke kandidaat kan hiertoe 
associatie-intern beroep aantekenen na afronding van de volledige procedure. 

Elk beroep moet binnen een termijn van 5 werkdagen worden verricht. Hierbij worden 
zaterdagen niet meegerekend en de officiële vakanties voor de studenten van de betrokken 
instelling werken opschortend. De termijn is altijd ofwel te rekenen vanaf de dag na het 
aftekenen voor ontvangst of na digitale ontvangst van het Bewijs van Bekwaamheid en/of 
het samenvattend verslag. 

Een beroep is in principe een vraag tot heroverweging2 die schriftelijk en aangetekend moet 
voorgelegd worden aan de secretaris van de Validerende Instantie van de AUGent of 
persoonlijk afgegeven voor het einde van de termijn. 

De secretaris van de Validerende Instantie gaat de ontvankelijkheid van het bezwaar na. 
Daartoe kan de aanvrager gehoord of schriftelijk gecontacteerd worden, indien de motivatie 
van het bezwaar onvoldoende duidelijk is. In voorkomend geval kunnen ook de begeleider, 

                                                           

2 Belangrijke vermelding: een vraag tot heroverweging heeft alleen betrekking op de beslissing vermeld in het 

Bewijs van Bekwaamheid en/of de procedure. Bezwaar tegen de omzetting van de erkende competenties naar 

vrijstellingen voor opleidingsonderdelen valt hier niet onder. Het toekennen van vrijstellingen op basis van Bewijzen 

van Bekwaamheid vormt conform het reglement geen onderdeel van de EVC-procedure. 
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de beoordelaars en/of andere relevante personen gehoord worden of schriftelijk om 
informatie worden verzocht. 

Indien deze vraag ontvankelijk wordt verklaard3, wordt de ontvangst binnen de twee weken 
schriftelijk bevestigd en wordt het dossier verder behandeld door de secretaris van de 
Validerende Instantie van de AUGent.  

Bij ontvankelijkheid vraagt de secretaris de assessoren (eventueel opnieuw) te beraadslagen 
en hiervoor gebruik te maken van de gegevens die naar aanleiding van het bezwaar aan het 
beraadslagingsdossier werden toegevoegd. De assessor(en) kunnen vervolgens beslissen: 

 de competenties toch te erkennen 
 de aanvraag tot erkenning te verwerpen 
 in geval van twijfel de aanvrager op te roepen om bepaalde onderdelen van het 

bekwaamheidsonderzoek opnieuw af te leggen. In dit geval is een tweede beraadslaging 
van de assessor(en) noodzakelijk om tot een eindoordeel te komen. Hierdoor wordt de 
totale beslissingstermijn opgeschort. 

Alle interne beroepen leiden op gemotiveerde wijze tot een bevestiging van de 
oorspronkelijke beslissing of tot een herziening van deze beslissing. 

De uitvoering van de beslissing gebeurt door de studentenadministratie/het centraal 
aanspreekpunt van de instelling waar de EVC-aanvraag is ingediend. 

De beroepsprocedure wordt in zijn geheel binnen de drie weken na de bevestiging van de 
ontvankelijkheid van het bezwaarschrift afgehandeld. Deze termijn kan om een gegronde 
reden verlengd worden. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

Wanneer de aanvrager uiteindelijk niet akkoord gaat met de wijze van behandeling van 
zijn/haar bezwaar door de Validerende Instantie, kan hij/zij het dossier voorleggen aan de 
Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.  

 

 De toekenning van vrijstellingen  
(Actoren: aanvrager EVC en opleidingen/instelling) 

De toekenning van vrijstellingen op basis van bewijzen van bekwaamheid behoort niet tot de 
EVC-procedure, maar is wel een mogelijk vervolg van die procedure. Deze fase wordt hier 
kort toegelicht. 

Voor de verworven competentie(s) die geattesteerd zijn in het Bewijs van Bekwaamheid kan 
de aanvrager bij de instellingen/opleidingen vrijstelling(en) aanvragen. Het Bewijs van 
Bekwaamheid is de noodzakelijke voorwaarde om vanuit de EVC-procedure voor een 
vrijstelling in aanmerking te kunnen komen. Deze bewijzen gelden voor alle opleidingen 
binnen de AUGent. De erkende competenties kunnen omgezet worden in vrijstellingen voor 
deze opleiding waarvoor een EVC-dossier werd opgestart of voor een gelijkaardige opleiding. 
Bij het al dan niet toekennen van vrijstellingen geldt de autonomie van de instellingen. 

                                                           

3 Dat betekent dat het bezwaarschrift voldoet aan de administratieve eisen: (1) het werd aangetekend verstuurd 

of persoonlijk ingediend, dit alles binnen de vastgestelde termijn en (2) formuleert duidelijk wat de bezwaren zijn. 
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1.3 EVC Vereenvoudigde Procedure 
 
“EVC Vereenvoudigde Procedure” (EVC VP) verwijst naar het minder belastend maken van 
bepaalde onderdelen van de huidige EVC-procedure. Hierna wordt verder ingegaan op de 
specifieke doelgroepen die worden beoogd en wordt uitgelegd waaruit de Vereenvoudigde 
Procedure bestaat. 
 
Academiejaar 2022-2023 geldt als overgangsperiode en testjaar. Dat betekent dat niet alle 
doelgroepen in elke instelling noodzakelijk gevat kunnen worden. De keuze wordt gemaakt 
door de instelling zelf en gecommuniceerd met de kandidaten. 

Voor deze specifieke toepassing bouwen we bewust ook een beperking in. Het geheel van de 
te erkennen competenties op basis van de Vereenvoudigde Procedure binnen het kader van 
eenzelfde opleiding mag nooit een gecumuleerd maximum van 18 studiepunten 
overschrijden (zoals maximaal beoogd bij een eventuele erkenning en ook vrijstelling). 

Met “gecumuleerd” bedoelen we zowel de gecombineerde doelgroepen (zie 1.3.1) als 
consecutieve aanvragen in de tijd. En dit voor de totaliteit van de AUGent, dus ook over de 
grenzen van de instellingen heen. 
 
Voor complexere aanvragen of verzoeken met meerdere doelstellingen blijft de 
Standaardprocedure onverkort aangewezen. 
 

 Doelgroepen 

 Studenten die enkel talige competenties willen bewijzen 
De eerste doelgroep bestaat uit studenten die door levensomstandigheden een hoog niveau 
van meertaligheid hebben (vb. door meertalige opvoeding, een verblijf in het buitenland, een 
ander land van herkomst, …). Het erkennen van hun meertaligheid betekent dat 
ze talige competenties op elementair, verdiepend en/of afsluitend niveau mogen aantonen.   
 
Tot deze deeldoelgroep behoren ook studenten die via een eerder gevolgde 
bacheloropleiding een talige competentie konden ontwikkelen die van voldoende hoog 
niveau is voor het vakdomein van de nieuwe opleiding en die dit niet kunnen staven op basis 
van een creditbewijs via een EVK-procedure. 
 
In een verkort modeltraject wordt vertrokken van de leerresultaten van een opleiding op 
afsluitend niveau. Hiermee willen we garanderen dat de diploma’s die we afleveren, voldoen 
aan dit hoogste niveau. Vrijstellingen voor talige opleidingsonderdelen op elementair en 
verdiepend niveau worden reeds meegenomen in het verkort traject. Het erkennen 
van vakdomeinspecifieke talige competenties van studenten die van een andere opleiding 
komen, betekent dat ze ook talige competenties op afsluitend niveau mogen aantonen.   

 

 Studenten die competenties op leerdoelniveau kunnen aantonen (en niet 
op niveau van leerresultaten) 

Leerresultaten of afsluitende competenties vormen de kapstok voor alle curricula. Er zijn 
opleidingen waar ook met deelcompetenties gewerkt wordt. Maar er zijn ook opleidingen 
waar er niet met deelcompetenties gewerkt wordt maar met leerdoelen. Elk leerresultaat 
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wordt daarbij op een systematische manier via leerdoelen op verschillende niveaus van 
complexiteit opgebouwd tot op eindniveau.  

EVC VP wordt interessant wanneer studenten bepaalde leerresultaten reeds tot een bepaald 
niveau (niet het eindniveau) van competentieontwikkeling bezitten en hiervoor een Bewijs 
van Bekwaamheid wensen te verkrijgen. Dit maakt het voor hen mogelijk om gemakkelijker 
vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen (OLOD’s) die aan de afsluitende 
OLOD’s voorafgaan. 

EVC VP kan voor de erkenning van competenties op niveau van leerdoeln niet aangevraagd 
worden voor een afsluitend opleidingsonderdeel. Daarvoor moet gebruik gemaakt worden 
van de Standaardprocedure. 

 

 Studenten die extra engagementen kunnen aantonen 
Met EVC VP kan de AUGent een nieuwe doelgroep aanboren: studenten die een extra 
engagement opnemen en zo generieke competenties verwerven op het niveau van het hoger 
onderwijs (VKS-niveaus 5, 6, 7 en 8). Voor de erkenning kan dit engagement zich zowel 
binnen de universiteit of hogeschool als in een breder maatschappelijk kader situeren, maar 
het is wel steeds gelinkt aan de hogeronderwijssetting.    
 
Bijvoorbeeld: studentenvertegenwoordigers, studenten die zomercursussen geven, studenten 
die tutor zijn voor medestudenten, studenten die zich engageren in de rolmodellenwerking, 
studenten die internationale studenten opvangen, … 
 
Via EVC VP kunnen ze deze competenties bewijzen. Deze worden verzilverd in een Bewijs 
van Bekwaamheid. Vervolgens kunnen de betrokken studenten voor opleidingsonderdelen 
met generieke competenties vrijgesteld worden.   

Indien de betrokken instelling daarvoor kiest, kan het Bewijs van Bekwaamheid aangevuld 
worden met of opgenomen worden in een erkende “badge” en/of geplaatst worden in een 
specifiek “badge”-traject. Een verworven badge komt eveneens in aanmerking als basis voor 
een eventuele erkenning in het kader van EVC VP.  
De basisprincipes en procedure voor het toekennen van “badges” zullen via een specifieke 
bijlage per instelling aan het reglement worden toegevoegd. 

 

 Procedure 
In tegenstelling tot de Standaardprocedure bestaat het verloop van de Vereenvoudigde 
Procedure uit: 

 het begeleidingsgesprek bij aanvang van de EVC-procedure waarbij wordt bekeken of de 
kandidaat in aanmerking komt voor de Vereenvoudigde Procedure of niet 

 vrijstelling van het portfolio: er wordt meteen een interview, proef of reflectie gepland 
 beoordeling door minimum 1 assessor. 

Voor kandidaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarvoor de 
EVC VP-procedure wordt opgestart, is er vrijstelling van betaling van de kosten. 

In principe wordt niet afgeweken van de twee vaste aanmeldingsmomenten (1 april en 1 
november) van de gewone procedure, maar op gegronde vraag van de student kan hier 
eveneens een uitzondering worden toegestaan. 
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 De stappen in de procedure 
De EVC VP-procedure bestaat normaal gezien uit 5 opeenvolgende fasen:  

1. de begeleidingsfase 
2. de aanmeldingsfase 
3. het bekwaamheidsonderzoek 
4. de erkenningsfase en 
5. de nazorg. 

De begeleidingsfase is essentieel voor de kandidaten die beroep willen doen op de 
Vereenvoudigde Procedure. De nazorg is uiteraard vooral maar niet uitsluitend gericht op de 
minder succesvolle aanvragers. 

De doorlooptijd van de feitelijke procedure, d.w.z. de tijd die verstrijkt tussen het moment 
dat de EVC VP-aanvraag geaccepteerd wordt en het tijdstip dat een Bewijs van 
Bekwaamheid kan afgeleverd worden, bedraagt maximaal 30 werkdagen, rekening houdend 
met sluitingsdagen verbonden aan de instelling waar de aanvrager een dossier heeft 
ingediend. 

 De begeleidingsfase  
(Actoren: aanvrager EVC, begeleider) 

De begeleiding wordt kosteloos aangeboden. Het doel van de begeleiding is het geven van 
algemene informatie en advies over de procedure. De begeleiding gebeurt op basis van de 
bepalingen uit de EVC-gids. De aanvrager kan tijdens deze fase individueel begeleid worden. 
Het staat de instellingen vrij deze begeleidingstaak toe te vertrouwen aan medewerkers met 
een bestaande begeleidingstaak (studie- en leertrajectbegeleiders en/of studieadviseurs). 
Evengoed kan de instelling een EVC-begeleider aanduiden. 

Alleen de begeleider kan voor de specifieke doelgroepen aan de kandidaten toestaan om 
gebruik te maken van de Vereenvoudigde Procedure. Tegen deze beslissing is geen beroep 
mogelijk. 

Iedere begeleiding wordt geregistreerd in een EVC-databank per partnerinstelling. De 
gegevens worden per academiejaar geregistreerd en overgemaakt aan de AUGent. Enkel 
effectief opgestarte dossiers worden opgenomen in de cijfers, met een specifieke vermelding 
voor de VP. 

 

 De aanmeldingsfase 
(Actoren: aanvrager EVC, studentenadministratie/centraal aanspreekpunt, Validerende 
Instantie AUGent) 

De aanmeldingsfase wordt verplicht doorlopen. De aanvrager wordt door de 
begeleider/centraal aanspreekpunt doorgestuurd en/of vindt zelf zijn/haar weg naar de 
desbetreffende studentenadministratie/het centrale aanspreekpunt van de beoogde 
opleiding. Alternatief kan de aanvrager dat elektronisch aanvragen indien dat voorzien is 
door de instelling. Er wordt geverifieerd of de aanvrager geïnformeerd is en de EVC-gids ter 
beschikking heeft. 

De aanvrager vult een aanmeldingsformulier in. Op dit formulier komen de 
persoonsgegevens, voor welke opleiding hij/zij een aanvraag doet en de gevraagde 
competenties. Als de gegevens van de aanvrager niet beschikbaar zijn in de gegevensbank 
van de instelling of in de Databank Hoger Onderwijs, moet de aanvrager aantonen dat hij/zij 
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voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de specifieke opleiding in het hoger onderwijs 
aan de hand van diploma’s, attesten of certificaten (zie ook de onderwijsreglementen van de 
instellingen). Voor de Vereenvoudigde Procedure is er vanaf 2022-2023 een specifiek 
formulier ter beschikking (F-EVC-01bis en F-RPA-01bis). 

De registratie van de EVC-aanvraag gebeurt bij de Vereenvoudigde Procedure wanneer het 
EVC-aanmeldingsformulier wordt ingediend of (indien van toepassing in de instelling) 
wanneer het elektronisch werd geüpload. De procedure start op het moment van de 
aanmelding.  

De studentenadministratie of het centraal aanspreekpunt onderzoekt of het 
aanmeldingsdossier aan de formele eisen voldoet. Is dit het geval, dan is de EVC-aanvraag 
ontvankelijk en ondertekent de aanvrager het EVC-aanmeldingsformulier. De 
studentenadministratie of het centraal aanspreekpunt controleert ook de bevestiging van de 
instellingsgebonden begeleider dat de kandidaat gebruik kan maken van de Vereenvoudigde 
Procedure. De ondertekende aanvraag geldt als een toetredingsovereenkomst. 

Aanvragers voor de Vereenvoudigde Procedure die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 
van de opleiding, zijn vrijgesteld van de betaling van een bijdrage. 

Men kan het hele jaar door een aanvraag voor een EVC-procedure indienen. Het 
bekwaamheidsonderzoek vindt evenwel slechts tweemaal per jaar plaats. Als deadlines 
gelden: 1 april en 1 november. Van deze deadlines kan gemotiveerd worden afgeweken.  

 

 Het bekwaamheidsonderzoek 
(Actoren: aanvrager EVC, assessor, gemandateerde persoon/instantie) 

Terminologie 
 reflectiedossier: een beschrijving van ervaringen die representatief zijn voor de 

competenties uit de opleidingsprofielen. 
 competentiegericht interview: een interview waarin de assessor(en) de aanvrager op een 

gestructureerde manier bevraagt/bevragen omtrent zijn/haar competenties. Een assessor 
vertrekt daarbij van het portfolio. 

 beheersingsproef: een proef waarin wordt nagegaan in welke mate de aanvrager de 
competenties effectief op vraag (en indien mogelijk in een levensechte situatie) kan 
uitvoeren. 

Methodieken 
Tijdens het bekwaamheidsonderzoek worden de competenties van de aanvrager al dan niet 
erkend. De vaststelling of iemand bepaalde competenties heeft verworven, gebeurt op basis 
van een vooraf vastgelegde procedure. De Codex Hoger Onderwijs voorziet dat het 
bekwaamheidsonderzoek aan de hand van volgende (combinatie van) methodieken kan 
verlopen:  

Artikel II.234:  
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;  
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5. portfolioconstructie, zijnde de samenstelling van een persoonlijk dossier waarin 
allerlei soorten stukken worden opgenomen die de competenties bewijzen.  

Binnen de context van de AUGent moet elke aanvrager binnen de Vereenvoudigde Procedure 
voor het bewijzen van de betreffende competenties geen portfolio opstellen. Bij de 
Vereenvoudigde Procedure gebeurt de beoordeling onmiddellijk aan de hand van één of een 
combinatie van meerdere beoordelingstechnieken, eventueel aangevuld met een aantal 
bewijsstukken. 

Wanneer de aanvrager een personeelslid is dat verbonden is aan de instelling waar het 
bekwaamheidsonderzoek wordt uitgevoerd, moet de MIP steeds een externe assessor 
aanduiden. 

Samenvattend schema 
Voor het onderzoeken van de competenties worden volgende technieken gebruikt: 

 Bij de Vereenvoudigde Procedure vervalt het portfolio 
 De MIP beslist bij de Vereenvoudigde Procedure op voorstel van de assessor om één of 

een combinatie van de volgende technieken toe te passen: reflectiedossier óf een 
competentiegericht interview óf een beheersingsproef. Bij elk van deze kunnen de 
kandidaten gevraagd worden om bewijsstukken te voorzien. 

Resultaat en beoordeling 
Per competentie wordt één van de volgende conclusies getrokken: 

 Het is voldoende aangetoond dat de aanvrager de competentie beheerst: de competentie 
wordt erkend 

 Het is voldoende aangetoond dat de aanvrager de competentie niet beheerst: de 
competentie wordt niet erkend 

 Er is onvoldoende duidelijk bewezen of de aanvrager de competentie beheerst. 
 
Het ingevulde beoordelingsformulier wordt doorgestuurd naar de gemandateerde 
persoon/instantie. De MIP stelt een verslag op, waarin per competentie een conclusie wordt 
opgenomen m.b.t. het erkennen of niet erkennen van de competentie. Bij de 
Vereenvoudigde Procedure bekrachtigt de MIP het assessment van de assessor tenzij daar 
gefundeerde redenen zijn om af te wijken. 

 

 De erkenning 
(Actoren: gemandateerde persoon/instantie, studentenadministratie/centraal aanspreekpunt, 
de Validerende Instantie AUGent) 

Het verslag van de MIP wordt doorgestuurd naar de studentenadministratie of het centraal 
aanspreekpunt waar de aanvraag initieel werd behandeld. Het verslag vormt de basis van 
het Bewijs van Bekwaamheid. Het Bewijs van Bekwaamheid wordt opgesteld door de 
desbetreffende studentenadministratie of het centraal aanspreekpunt.  

Dit document somt de concrete competenties op die men beheerst voor een specifieke 
opleiding op basis van de Standaardprocedure of de competenties die op grond van EVC VP 
worden verworven eigen aan: 
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 talige competenties op het niveau van graduaatsopleiding (EKS4 niveau 5) 
bachelor in het hoger professioneel of academisch onderwijs (EKS-niveau 6), of 
het masterniveau (EKS-niveau 7)  

 het niveau van de leerdoelen (met uitzondering van een eindniveau) 

 specifieke leerdoelen of een specifiek welomschreven opleidingsonderdeel op 
basis van extra engagementen. 

 

Daarnaast maakt het Bewijs van Bekwaamheid, conform de decretale basisvereisten, 
melding van: 

 de Validerende Instantie die het document uitreikt;  
 de associatie waaronder de Validerende Instantie ressorteert;  
 de gehanteerde standaarden;  
 de gebruikte methodologie.  

De erkenning wordt geregistreerd in een centraal register per AUGent-instelling. De 
Validerende Instantie overloopt periodiek de uitgereikte Bewijzen van Bekwaamheid.  

De aanvrager ontvangt na registratie het Bewijs van Bekwaamheid en een afschrift van het 
verslag van de MIP m.b.t. het genomen besluit. De aanvrager tekent een bewijs van 
ontvangst bij het overhandigen van het Bewijs van Bekwaamheid en het samenvattend 
verslag. Indien de aanvrager – nadat hij/zij op de hoogte werd gebracht dat de documenten 
ter beschikking zijn – de documenten niet komt ophalen bij de studentenadministratie/het 
centraal aanspreekpunt binnen een termijn van vijf werkdagen na bekendmaking van de 
resultaten van het bekwaamheidsonderzoek, worden het Bewijs van Bekwaamheid en het 
samenvattend verslag verzonden met een aangetekend schrijven. 

Elke partnerinstelling mag dit deel van de procedure vervangen door een elektronische 
variant die dezelfde garanties biedt op opvolgbaarheid. Dat moet duidelijk gemaakt worden 
in de interne reglementering. 

 

 Nazorg  
(Actoren: MIP, EVC-begeleider, aanvrager EVC) 

Wanneer de aanvrager nog verdere feedback wenst bij het samenvattend verslag over de 
resultaten van het bekwaamheidsonderzoek, kan hij/zij zich wenden tot de MIP en/of EVC-
begeleider. Indien gewenst, kan de aanvrager verder bij de EVC-begeleider terecht voor een 
verdere bespreking van de verschillende mogelijkheden die bijdragen tot het ontwikkelen 
van de niet-erkende competenties uit het EVC-dossier.  

 

 De beroepsprocedure  
(Actoren: aanvrager EVC, Validerende Instantie AUGent, betreffende actoren, Raad voor 
Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen (Vlareg)) 

                                                           

4 EKS: Europees Kwalificatiesysteem 
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De beroepsprocedure vormt een basisrecht voor iedere aanvrager en is vooral gericht op 
mediatie. De aanvrager wordt over deze procedure geïnformeerd via de EVC-gids tijdens de 
aanmeldingsfase en/of begeleidingsfase. 

 Wanneer de aanvrager het niet eens is met het niet-erkennen van bepaalde 
competenties, vastgelegd in het Bewijs van Bekwaamheid en het samenvattend 
verslag en/of het verloop van de EVC VP-procedure, kan hij/zij hiertoe intern beroep 
aantekenen na afronding van de volledige procedure. 

Elk beroep moet binnen de vastgestelde termijn van 5 werkdagen worden verricht. Hierbij 
worden zaterdagen niet meegerekend en de officiële vakanties voor de studenten van de 
betrokken instelling werken opschortend. De termijn is altijd ofwel te rekenen vanaf de dag 
na het aftekenen voor ontvangst van het Bewijs van Bekwaamheid en/of het samenvattend 
verslag ofwel vanaf digitale ontvangst (indien van toepassing). 

Een beroep is altijd een vraag tot heroverweging5 die schriftelijk en aangetekend moet 
voorgelegd worden aan de secretaris van de Validerende Instantie van de AUGent. 

De secretaris van de Validerende Instantie gaat de ontvankelijkheid van het bezwaar na. Hij 
kan hiervoor de aanvrager horen of schriftelijk contacteren, indien de motivatie van het 
bezwaar onvoldoende duidelijk is. In voorkomend geval kunnen ook de begeleider, de 
beoordelaars en/of andere relevante personen gehoord worden of schriftelijk om informatie 
worden verzocht. 

Indien deze vraag ontvankelijk wordt verklaard (het bezwaarschrift voldoet aan de eisen; het 
wordt aangetekend verstuurd of persoonlijk ingediend, dit alles binnen de vastgestelde 
termijn), wordt de ontvangst binnen de twee weken schriftelijk bevestigd en wordt het 
dossier verder behandeld door de secretaris van de Validerende Instantie van de AUGent.  

Bij ontvankelijkheid vraagt de secretaris de assessor(en) te heroverwegen en hiervoor 
gebruik te maken van de gegevens die naar aanleiding van het bezwaar aan het 
beraadslagingsdossier werden toegevoegd. De resp. assessor kan per bestreden conclusie 
vervolgens beslissen: 

 de competentie toch te erkennen 
 de aanvraag tot erkenning opnieuw te verwerpen 
 in geval van twijfel de aanvrager op te roepen om bepaalde onderdelen van het 

bekwaamheidsonderzoek opnieuw af te leggen.  
 

Alle interne beroepen leiden op gemotiveerde wijze tot een bevestiging van de 
oorspronkelijke beslissing of tot een herziening van deze beslissing. 

De uitvoering van de beslissing gebeurt door de studentenadministratie van de instelling 
waar de EVC VP-aanvraag is ingediend. 

                                                           

5 Een vraag tot heroverweging heeft alleen betrekking op de beslissing vermeld in het Bewijs van Bekwaamheid 

en/of de procedure. Bezwaar tegen de omzetting van de erkende competenties naar vrijstellingen voor 

opleidingsonderdelen valt hier niet onder. Het toekennen van vrijstellingen op basis van Bewijzen van Bekwaamheid 

vormt immers geen onderdeel van de EVC-procedure. 
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De beroepsprocedure wordt in zijn geheel binnen de drie weken na de bevestiging van de 
ontvankelijkheid van het bezwaarschrift afgehandeld. Deze termijn kan om een gegronde 
reden verlengd worden. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

Wanneer de aanvrager uiteindelijk niet akkoord gaat met de wijze van behandeling van zijn 
bezwaar door de Validerende Instantie, kan hij/zij het dossier voorleggen aan de Raad voor 
Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.  

 

 De toekenning van vrijstellingen  
(Actoren: aanvrager EVC en opleidingen/instelling) 

De toekenning van vrijstellingen op basis van bewijzen van bekwaamheid behoort niet tot de 
EVC VP-procedure, maar is wel een mogelijk vervolg van die procedure. Deze fase wordt hier 
kort toegelicht. 

Voor de verworven competentie(s) die geattesteerd zijn in het Bewijs van Bekwaamheid kan 
de aanvrager bij de instellingen/opleidingen vrijstelling(en) aanvragen. Het Bewijs van 
Bekwaamheid is de noodzakelijke voorwaarde om vanuit de EVC VP-procedure voor een 
vrijstelling in aanmerking te kunnen komen. Deze bewijzen gelden voor alle opleidingen 
binnen de AUGent. De erkende competenties kunnen omgezet worden in vrijstellingen voor 
deze opleiding waarvoor een EVC VP-dossier werd opgestart of voor een gelijkaardige 
opleiding. Bij het al dan niet toekennen van vrijstellingen geldt de autonomie van de 
instellingen. 
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1.4 Associatiebrede geldigheid van het Bewijs van Bekwaamheid 
Een Bewijs van Bekwaamheid geldt voor alle opleidingen binnen de AUGent. Er wordt 
decretaal dan ook uitgegaan van een associatiebrede erkenning van de bewijzen van 
bekwaamheid. Binnen de brede context van het Vlaams hoger onderwijs zijn deze bewijzen 
ook relevant voor de instellingen buiten de AUGent. Het is aan de andere associaties of 
instellingen om te oordelen of op basis van een AUGent Bewijs van Bekwaamheid 
vrijstellingen kunnen worden verleend. 
 

De vertaling van de competenties naar ‘credits’ waarvoor een vrijstelling kan worden 
verkregen, blijft (in elke context) instellings- of opleidingsspecifieke materie. Indien een 
aanvrager op basis van een Bewijs van Bekwaamheid voor een opleiding X van instelling Y 
vrijstellingen wenst te bekomen voor dezelfde opleiding X in instelling Z, dan kan deze 
opleiding onafhankelijk een uitspraak doen over het al dan niet toekennen van vrijstellingen 
in de context van instelling Z. 

Dit uitgangspunt bevestigt enerzijds de autonomie van de instellingen, faculteiten of 
opleidingen bij het beleid over de vrijstellingen en weerspiegelt anderzijds de bestaande 
verschillen in uitwerking van de opleidingen. 

 

1.5 De financiële bijdrage aan het bekwaamheidsonderzoek 
Voor elke EVC-aanvraag bij een opleiding betaalt de aanvrager een bijdrage aan de 
onderwijsinstelling. Binnen de AUGent geldt een vast basistarief van 155 euro, waarvan 55 
euro administratiekost. 

Indien een dossier wordt ingediend met het oog op het verkrijgen van het graduaatsdiploma 
wordt de bijdrage vastgesteld op 335 euro. Voor het bachelordiploma op 590 euro. Indien 
een dossier wordt ingediend met het oog op het verkrijgen van een masterdiploma en er 
geen onderliggend bachelordiploma aanwezig is, wordt de bijdrage vastgesteld op 770 euro. 
Indien een dossier wordt ingediend voor de erkenning van alle competenties van een 
masteropleiding en men beschikt over een bachelordiploma dat rechtstreekse toegang geeft 
tot de masteropleiding, wordt een bijdrage gevraagd van 350 euro. 

Bij EVC VP krijgt de aanvrager vrijstelling van de financiële bijdrage als hij/zij student is van 
en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarvoor de EVC VP-procedure 
wordt opgestart. 

De partnerinstellingen van de AUGent zijn erkende opleidingsverstrekkers. Opleidings-
cheques kunnen aanvaard worden in het kader van een EVC-procedure. 
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1.6 De kwaliteitsbewaking 
De kwaliteit van deze EVC-procedure wordt geborgd door: 

 het gebruik van diverse gestandaardiseerde instrumenten zoals: 
 Gids voor aanvrager 
 Gids voor begeleiders 
 Gids voor assessoren 
 Gids voor MIP 
 Gids voor studentenadministratie/centrale aanspreekpunten 
 Gestandaardiseerde formats en beoordelingsformulieren voor portfolio, 

reflectiedossier, competentiegericht interview en beheersingsproef 
 gecentraliseerde vorming en begeleiding van diverse betrokken actoren (begeleiders, 

assessoren, MIP) aangestuurd door de Validerende Instantie 
 het betrekken van de diverse actoren (begeleiders, assessoren, MIP, aanvragers, …) bij 

de evaluatie van de procedure en de gebruikte instrumenten 
 de bespreking en opvolging van klachten en beroepsdossiers. 
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Deel B Interne gidsen 

Gids voor de administratieve opvolging door 
studentenadministraties of centrale EVC-aanspreekpunten 

 

De gids voor de studentenadministraties of centrale aanspreekpunten bestaat uit: 

 een monitor  
 een checklist. 
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2 Monitor EVC-procedure voor de administratieve opvolging  
 

2.1 Inleiding 
De monitor is uitsluitend bedoeld om de specifieke taken van de studentenadministratie of 
centrale aanspreekpunten binnen de EVC-procedure toe te lichten. De algemene informatie 
vind je in deel 1. 

De Standaardprocedure en de Vereenvoudigde Procedure EVC van de AUGent bestaan uit 5 
fasen: de begeleidingsfase, de aanmelding, het bekwaamheidsonderzoek, de erkenning en 
de nazorg. Tevens is een beroepsprocedure voorzien. Het is vooral in de tweede fase en de 
vierde fase, meer bepaald de aanmelding en de erkenning, dat op jouw expertise een beroep 
wordt gedaan.  

We hanteren een eerder directe stijl en daardoor kan dit document misschien soms wat 
dwingend overkomen. Dat is zeker niet de bedoeling, er is hiervoor enkel gekozen om de 
leesbaarheid te bevorderen. Het is onze intentie om dit document op basis van jouw 
opmerkingen en ervaringen verder te ontwikkelen.  
Voorstellen tot verbetering blijven dus altijd welkom! 
 

2.2 De aanmelding 

 Informatie verstrekken 
Een aanvrager die in aanmerking wil komen om zijn competenties binnen het kader van een 
EVC-procedure te laten erkennen, kan je via twee wegen bereiken. Ofwel neemt hij/zij 
rechtstreeks contact op met jouw dienst, ofwel werd hij/zij naar jou doorgestuurd door de 
EVC-begeleider. 

Tijdens een eerste contact ga je na of de aanvrager volledig op de hoogte is van de 
procedure en of hij reeds in het bezit is van een EVC-gids en een handleiding portfolio en 
portfolioformat. In het geval dat de aanvrager nog geen contact met de EVC-begeleider 
heeft gehad en bijkomende inhoudelijke informatie wenst, verwijs je hem/haar door naar de 
begeleiding. Voor specifieke doelgroepen is er vanaf het academiejaar 2022-2023 een 
Vereenvoudigde Procedure. Deze aanvragers moeten zich altijd melden bij de 
instellingsgebonden begeleider(s) EVC. Het is enkel die persoon die kan toestaan dat een 
aanvrager de EVC VP opstart. 

 

 Vervolledigen aanmeldingsformulier en screening toelatingsvoorwaarden 
Een aanvrager die na deze facultatieve informatiefase, effectief een EVC-procedure wenst te 
starten, moet afhankelijk van de instelling zich ofwel persoonlijk aanmelden ofwel gebruik 
maken van een elektronische mogelijkheid. In principe kan dit op elk moment van het 
academiejaar. Je wijst hierbij evenwel op de vaste deadlines (gelijklopend voor alle 
instellingen) die gerespecteerd moeten worden. Enkel in bepaalde gevallen waarover de 
instelling autonoom beslist, kan daarvan afgeweken worden. 

Je laat de aanvrager het aanmeldingsformulier invullen: 

 F-EVC-01 of 01bis voor de Nederlandstalige aanvragers 
 F-RPA-01 of 01bis voor de Engelstalige aanvragers. 
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Op het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager naast de persoonsgegevens aan voor welke 
opleiding hij/zij een aanvraag doet en voor welke competenties. 

Bij aanvragers waar het onzeker is of ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, geef je zelf 
deze voorwaarden aan of verwijs je naar het onderwijs- en examenreglement van jouw 
instelling waarin de algemene en bijzondere toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen. Indien 
noodzakelijk of bij twijfel, verwijs je de aanvrager door naar de bevoegde instantie hiervoor 
binnen jouw instelling. 

Wanneer een aanvrager niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, maak je 
hem/haar duidelijk dat hij/zij niet rechtstreeks een EVC-procedure kan starten. Je wijst de 
aanvrager op de mogelijkheid om eerst een toelatingsonderzoek te laten uitvoeren en 
verwijst hem door naar de bevoegde instantie binnen jouw instelling. Indien hij/zij dit 
onderzoek met succes heeft doorlopen, kan hij/zij alsnog een EVC-traject starten. 

Aanvragers waarvoor niet alleen de algemene toelatingsvoorwaarden gelden, maar die 
tevens moeten voldoen aan bijzondere toelatingsvoorwaarden, breng je op de hoogte van 
het verplichte karakter ervan. Hoewel de aanvragers toestemming hebben om de EVC-
procedure te starten, zullen zij toch aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden moeten 
voldoen (zoals bijvoorbeeld slagen voor een toelatingsexamen of de specifieke toegang tot 
een ManaMa, …) om iets met de resultaten uit een geslaagde EVC-procedure te kunnen 
aanvangen. 

 

 Registratieprocedure 
Bij de Standaardprocedure gebeurt de registratie van de EVC-aanvraag in het register 
enkel wanneer naast het formulier “EVC-aanvraag” ook het gedocumenteerde EVC-portfolio 
wordt ingediend. Dat kan zowel op papier als op elektronische wijze als de instelling die 
faciliteit voorziet.  

Bij de papieren procedure wordt het portfolio in drie exemplaren ingediend. Je screent of het 
portfolio volledig is (m.a.w. of de formulieren 1 t.e.m. 3 volledig zijn ingevuld) en of de 
bewijsstukken aanwezig zijn. Werd aan deze 3 voorwaarden inzake portfolio voldaan, dan is 
de EVC-aanvraag ontvankelijk en laat je de aanvrager het aanmeldingsformulier (F-EVC/RPA-
01) ondertekenen. Dit ondertekenen geldt als een toetredingsovereenkomst waardoor de 
aanvrager zich daadwerkelijk opgeeft voor het bekwaamheidsonderzoek. 

Na controle van de originele stukken worden deze terug meegegeven met de aanvrager. Je 
vinkt dit aan op het aanmeldingsformulier. 

Voor de Vereenvoudigde Procedure (EVC VP) volstaat het formulier F-EVC/RPA-01bis. Dit 
formulier is evenwel enkel geldig mits het fiat (elektronische handtekening of handtekening 
en stempel) van de EVC-begeleider van je instelling. 

Bij het afsluiten van het academiejaar wordt een overzicht van de geregistreerde aanvragen 
en de resultaten (succesratio, vrijstellingen, …) overgemaakt aan de AUGent. Voor de EVC 
VP worden de cijfers apart bijgehouden en overgemaakt. 

 

 Betaling bijdrage en doorsturen dossier 
Volgens de procedure eigen aan de instelling betaalt de aanvrager vervolgens de bijdrage 
voor het bekwaamheidsonderzoek. Zodra aan deze voorwaarde werd voldaan, is de 
aanvrager feitelijk geregistreerd en kan de formele procedure starten. Dat wil zeggen dat de 
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aanvrager maximaal 30 werkdagen - uitgezonderd de zaterdagen - na het registreren van de 
EVC-aanvraag en te tellen vanaf de eerstvolgende deadline (1 april of 1 november) bericht 
ontvangt of en voor welke competenties hij/zij een Bewijs van Bekwaamheid ontvangt. Deze 
deadline kan gemotiveerd worden opgeschoven nadat de aanvrager hiervan op de hoogte 
werd gesteld. 

Kandidaten die de goedkeuring kregen van de begeleider voor de Vereenvoudigde Procedure 
zijn vrijgesteld van betaling. Deze kunnen dus onmiddellijk geregistreerd worden. 

Ten slotte meld je aan de MIP en de EVC-begeleider dat de aanvrager de procedure start. 
 

Bij de schriftelijke variant van de Standaardprocedure bezorg je hiertoe twee kopieën van de 
bundel bestaande uit het portfolioformat (F-EVC/RPA-02, 03, 04, 05), eventueel het 
reflectiedossier (F-EVC-06 OF F-RPA-06) en alle bewijsstukken aan de MIP. Het derde 
exemplaar is bedoeld om gearchiveerd te worden. Bij digitaal indienen wordt enkel een 
bestand overgemaakt. De stukken (fysiek of digitaal) worden minstens bewaard zolang de 
student niet is afgestudeerd.  
 

Bij de Vereenvoudigde Procedure maak je enkel het aanmeldingsformulier over. 

 

2.3 De erkenning 

 Opmaken van het Bewijs van Bekwaamheid 
In naam van de Validerende Instantie certificeer je de erkende competenties. Dit is op zich 
niets meer dan het opmaken van het Bewijs van Bekwaamheid (F-EVC-10 of F-RPA-10). 

Het Bewijs van Bekwaamheid en het samenvattend verslag (formulier F-EVC/RPA-12) van de 
gemandateerde instantie of persoon (MIP) zijn dus niet hetzelfde. Het samenvattend verslag 
is een opsomming van alle competenties waarvoor de aanvrager de EVC-procedure heeft 
gestart met de vermelding of ze erkend worden of niet. Het Bewijs van Bekwaamheid is een 
officieel document dat enkel melding maakt van de competenties die men beheerst voor een 
specifieke opleiding. Als basis voor het opstellen van het Bewijs van Bekwaamheid, gebruik 
je wel het samenvattend verslag. 

Conform de decretale basisvereisten maakt het Bewijs van Bekwaamheid melding van de 
Validerende Instantie die het document uitreikt; de Associatie waaronder de Validerende 
Instantie ressorteert; de gehanteerde standaarden; de gebruikte methodologie; de concrete 
toepassing.  

Met betrekking tot dat laatste: verworven competenties op grond van EVC of EVK die eigen 
aan: 

a) het niveau van graduaatsopleiding (niveau 5 – EKS/VKS) 
b) het niveau bachelor in het professioneel of academisch georiënteerd hoger onderwijs 

(niveau 6), of  
c) het masterniveau (niveau 7), of  
d) een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen. 

Je registreert voor welke competenties binnen welke opleiding de aanvrager een procedure 
heeft doorlopen en je duidt aan welke competenties erkend worden.  

Het overzicht van alle erkenningen wordt overgemaakt aan de AUGent op het einde van het 
academiejaar. 
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 Afleveren Bewijs van Bekwaamheid   
Je waakt erover dat de aanvrager binnen de 30 werkdagen (zonder de zaterdagen) na de 
start van de procedure een bericht ontvangt. Inhoudelijk gaat het over voor welke 
competenties hij/zij een Bewijs van Bekwaamheid ontvangt, het eventuele Bewijs van 
Bekwaamheid en een afschrift van het verslag van de gemandateerde persoon/instantie 
i.v.m. het besluit dat genomen werd. 

De aanvrager haalt het Bewijs van Bekwaamheid persoonlijk af en tekent voor ontvangst (F-
EVC/RPA-11). Deze procedure kan eveneens elektronisch afgehandeld worden. 

Na het verkrijgen van dit Bewijs van Bekwaamheid kan de aanvrager zich eventueel tot jou 
richten om vrijstellingen te vragen (afhankelijk van de interne afspraken). Indien daarvoor 
een andere instantie instaat, verwijs je naar de betrokken collega. Het Bewijs van 
Bekwaamheid krijgt hier de waarde van een EVK-document. Je volgt de EVK-procedure die 
binnen je instelling/opleiding gebruikelijk is. Je registreert de vrijstellingen die op grond van 
een Bewijs van Bekwaamheid zijn toegekend. 

 

2.4 Tot slot 
We hopen dat deze richtlijnen een snel en duidelijk beeld geven van wat jouw taken zijn in 
de EVC-procedure. Ook de checklists (hieronder) zijn daartoe bedoeld. Mochten bepaalde 
zaken niet helder zijn, kun je steeds terecht bij de contactpersoon van je instelling of de 
AUGent. 
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2.5 Checklist administratieve opvolging 

 

 Checklist aanmelding 

Activiteit Afvinklijst Documenten 

1   

Informatie verstrekken Beschikt de aanvrager over 
volgende documenten? 

 

 B-EVC-AAN-01 of 

B-RPA-APP-01 

□ EVC-gids 

 B-EVC-KAN-02 □ Bundel formulieren en 
formats 

2   

Vervolledigen 
aanmeldingsformulier en 

screening 
toelatingsvoorwaarden 

Werd aan volgende formele eisen 
voldaan? 

Aanmeldingsformulier (F-
EVC-01 of F-RPA-01) 

 Aanmeldingsformulier 

volledig ingevuld? 

□  

 Gegevens gevonden in 
database of DHO, OF 

□  

 Kopie bewijsstukken 
toelatingsvoorwaarden 

toegevoegd 

□  

3   

Ontvangen van portfolio, 
registreren van de aanvraag 

Werd aan volgende formele eisen 
voldaan? 

Portfolio  
! Niet voor EVC VP. 

 Werd het portfolio in 3 
kopieën ingediend? Of 

werd het elektronisch 

ingediend? 

□  

 Werden de originele 

documenten gecheckt? 

□  

 Werden de formulieren 
volledig ingevuld? 

□  

 Zijn de bewijsstukken 

opgenomen? 

□  

Laten ondertekenen van 

aanmeldingsformulier 

 Aanmeldingsformulier (F-

EVC-01 of F-RPA-01) 

(voor EVC VP formulieren F-
EVC-01bis of F-RPA-01bis) 

 Heeft de aanvrager de 
aanvraag ondertekend? 

□  

en registreren van de 

aanvraag 

  

 Heb je de aanvraag 
geregistreerd? 

□  
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Activiteit Afvinklijst Documenten 

4   

Financiële verwerking   ! Niet voor EVC EP 

Instellingsspecifiek! Werd het 

overschrijvingsformulier, 
factuur aan de aanvrager 

bezorgd, of werd directe 
betaling verricht? 

□ Overschrijvingsformulier / 

factuur / … 

en doorsturen dossier   

 Werden 2 kopieën van het 
portfolio aan de MIP 

bezorgd? 

□ Portfolio aanvrager (volledig 
EVC_KAND_3) 

 Werd betaald? □  

 

 Checklist erkenning 

Activiteit Afvinklijst Documenten 

1   

Opmaken van het Bewijs van 

Bekwaamheid 

Heb je bij het opstellen van het 

Bewijs van Bekwaamheid ook 

volgende zaken vermeld? 

Format voor Bewijs van 

Bekwaamheid (F-EVC-10 of 

F-RPA-10) Samenvattend 
verslag van de MIP (F-EVC-

12 of F-RPA-12) 

 de gebruikte 
methodologie 

□  

 de gehanteerde 
standaarden  

□  

 de erkende competenties 

eigen aan …. 

□  

2   

Afleveren Bewijs van 

Bekwaamheid 

Werd aan volgende formele eisen 

voldaan? 

 

 Bewijs van Bekwaamheid 
aan de aanvrager 

bezorgd?  

□ Bewijs van Bekwaamheid (F-
EVC-10 of F-RPA-10) 

 Afgeleverd binnen de 30 
werkdagen? 

□  

 Afschrift van 

samenvattend verslag MIP 
toegevoegd? 

□ Samenvattend verslag van 

de MIP (F-EVC-12 of F-RPA-
12) 

 Voor ontvangst getekend? □ Bewijs van ontvangst (F-
EVC-11 of F-RPA-11) 
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2.6 Administratieve documenten 

 

Tot de administratieve documenten horen: 

 De aanmeldingsformulieren F-EVC-01 en F-EVC-01bis 

 Formulier F-EVC-10: Bewijs van Bekwaamheid 

 Formulier F-EVC-11: Registratie van ontvangst van het Bewijs van Bekwaamheid en 

Samenvattend Verslag 

 Formulier F-RPA-01: Aanmeldingsformulier Engelstalig  

(Registration Form General Procedure) 

 Formulier F-RPA-01bis: Aanmeldingsformulier Engelstalig Vereenvoudigde Procedure 

(Registration form RPAC procedure – Simplified Procedure) 

 Formulier F-RPA-10: Bewijs van Bekwaamheid – Engelstalig 

(RPAC Certificate of Competency) 

 Formulier F-RPA-11: Registratie van Ontvangst – Engelstalig   

(Registration of Acceptance Certificate of Competency and Summative Report) 

Deze formulieren maken deel uit van de compilatie van EVC-documenten (zie deel C van 

deze bundel). 
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Gids voor de begeleiders 
 

De gids voor begeleiders bestaat uit: 

 de EVC-monitor voor begeleiders 
 een checklist. 
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3 EVC-monitor voor begeleiders 

3.1 Inleiding 
 

Als EVC-begeleider ben je voor de aanvrager het aanspreekpunt binnen zijn EVC-traject. In 
de monitor worden tips, achterliggende informatie, opmerkingen, aanwijzingen gegeven die 
voor jou een hulp kunnen zijn bij het efficiënt begeleiden van de aanvragers. Er werd ook 
een checklist opgenomen die je kunt gebruiken als hulpmiddel tijdens de begeleiding van 
een concreet dossier. 

De EVC-procedure van de AUGent bestaat uit 5 fasen: de begeleidingsfase, de aanmelding, 
het bekwaamheidsonderzoek, de erkenning en de nazorg. Tevens is een beroepsprocedure 
voorzien. Het is vooral in de eerste fase dat de aanvrager een beroep op jou zal doen. Het 
doel van deze fase is het geven van informatie en advies over de algemene EVC-procedure. 
Eventueel kan de aanvrager ook na de uitreiking van het Bewijs van Bekwaamheid of bij een 
onsuccesvolle poging tot erkenning nog contact met jou opnemen. 

Het is de bedoeling deze monitor op basis van jouw opmerkingen en ervaringen verder te 
ontwikkelen. 
  

3.2 Principes 
Hieronder worden een aantal principes opgesomd met betrekking tot jouw handelen als EVC-
begeleider. Het is geen exhaustieve opsomming van voorschriften die in elke situatie 
aanduiden hoe je precies moet handelen. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om alle 
denkbare praktijksituaties te voorzien. Een aantal spanningsvelden kunnen wel worden 
aangeduid maar tijdens de begeleiding zal je toch vaak een beroep moeten doen op je eigen 
ethisch inschattingsvermogen en het gezond verstand. Waar nodig, wordt het principe 
toegelicht. 

  

 Je motiveert de aanvrager om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn 
eigen EVC-traject en minimaliseert je eigen invloed 

De verantwoordelijkheid voor de EVC-procedure (het al dan niet starten, het samenstellen 
van het portfolio, het voldoen aan de administratieve voorwaarden, enzovoort) ligt bij de 
aanvrager. Je moet de aanvrager motiveren om deze verantwoordelijkheid op te nemen. 

Een aanvrager kan een meer dan adviserende rol van jou verwachten en erop aansturen dat 
je beslissingen neemt in zijn/haar plaats, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de keuze van 
competenties waarvoor hij/zij een EVC-procedure wenst aan te vragen of de keuze van 
bewijsstukken. Je kunt hierin wel raadgevend optreden maar welke beslissing de aanvrager 
neemt en de consequenties daarvan, behoren tot zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. 

Sommige aanvragers kunnen verwachten dat jij een aantal taken overneemt, bijvoorbeeld bij 
het zoeken van bewijsstukken en het reflecteren hierover. Je kunt een aanvrager wel 
doelgerichte steun geven maar ook hier hoed je je ervoor al te sturend op te treden. 

Bij de Vereenvoudigde Procedure beslist de begeleider of de aanvrager in aanmerking komt. 
Dit op basis van de uitgeschreven criteria. Bij een positieve beslissing wordt dit aangegeven 
in het specifieke aanmeldingsformulier. 
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 Als begeleider blijft je altijd neutraal 
Dit geldt in de eerste plaats ten aanzien van de aanvrager. 

Je zorgt voor een positief werkklimaat maar je bewaart een professionele afstand tot de 
aanvrager. Een situatie die zich kan voordoen, is dat je een aanvrager een eventuele 
ontgoocheling wil besparen en op voorhand gaat polsen naar de slaagkansen van deze 
aanvraag en/of een voorspelling daarover doet. Het is aangeraden geen beoordelende rol 
aan te nemen ten aanzien van de assessoren/opleiding/instelling. 

Je handelen richt zich in de eerste plaats naar de aanvrager. Op bepaalde ogenblikken 
kunnen er evenwel spanningen ontstaan tussen de belangen van de aanvrager en de 
assessoren/opleiding/instelling. Het is best je hierin zo objectief en neutraal mogelijk op te 
stellen. 

 

 Je houdt je aan een ethisch verantwoorde en integere behandeling van 
dossiers en verzekert de aanvrager dat zijn dossier op een dergelijke wijze 
behandeld wordt 

Je houdt je aan de volgende principes: 

 De door de aanvrager aangeleverde informatie kan enkel gebruikt worden binnen EVC en 
dus niet worden bezorgd aan personen die geen deel uitmaken van de EVC-procedure, 
tenzij de aanvrager daar uitdrukkelijk om verzoekt. 
 

 Het portfolio maakt uitsluitend deel van de EVC-procedure en zal voor geen enkel ander 
doeleinde door de instelling worden geraadpleegd. Zo kan in het bijzonder het portfolio 
evenmin intern worden doorgegeven in het kader van het vervolg op de procedure, 
namelijk de toekenning van de vrijstelling. Hetzelfde is van toepassing voor de resultaten 
van het onderzoek, die enkel gelden binnen het kader van EVC en enkel aan de 
betrokken actoren worden doorgegeven. 
 

 Beoordelaars hebben het recht om vrij contact op te nemen met de referentiepersonen 
die werden aangegeven in het portfolio. Ze dienen daarbij wel te vermelden dat het om 
een EVC-procedure gaat.  
 

 Na het afsluiten van de procedure wordt een kopie van het portfolio bewaard, minstens 
zolang de kandidaat niet afgestudeerd is. 
 

 Bepaalde aanvragers maken zich zorgen omtrent een respectvolle behandeling van hun 
dossier alsook rond de geheimhouding van de resultaten. Het behoort dan tot jouw taak 
om de aanvrager te verzekeren dat de EVC-procedure integer zal verlopen. Dit kun je 
doen aan de hand van bovenstaande argumenten. 

 

 Je vervult je begeleidingsfunctie deskundig en zorgt voor een kwalitatieve 
dienstverlening  

Dit behoeft uiteraard geen verdere toelichting.  
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3.3 De begeleidingsfase 
 

Doel van de begeleidingsfase is het geven van algemene informatie en advies over de EVC-
procedure. Deze fase is optioneel, wat betekent dat niet elke aanvrager zich tot jou als 
begeleider zal wenden. Naargelang de aanvrager kan jouw aandeel in de begeleidingsfase 
verschillen. In wat volgt, focussen we op die aspecten waarop je het meest aangesproken 
zal worden. 

Indien een aanvrager gebruik wil maken van de Vereenvoudigde Procedure, is een 
intakegesprek met de begeleider in deze fase wel verplicht. 

 

 Je informeer aanvragers over de EVC-procedure 
Als begeleider ben je het aanspreekpunt waar aanvragers informatie zoeken over de 
mogelijkheid van het volgen van een EVC-traject binnen jouw instelling/opleiding. Indien je 
een groot aantal geïnteresseerde aanvragers verwacht, voorzie je best een algemeen 
informatiemoment. Aandachtspunten voor een dergelijk informatiemoment zijn: doel van de 
EVC-procedure, voorwaarden voor deelname, stappen in de procedure, wijze van 
beoordeling, tijdsinvestering en doorlooptijd, praktische aanvragen. De folder van het 
Departement Onderwijs en Vorming en de EVC-gids van de AUGent zijn hiervoor 
hulpmiddelen. 

Je gaat na of geïnteresseerde aanvragers reeds in het bezit zijn van de EVC-gids en het 
format voor het portfolio (tenzij de aanvrager in aanmerking komt voor de Vereenvoudigde 
Procedure). Indien dit niet het geval is, bezorg je hen deze documenten. 

 

 In een begeleidingsgesprek ga je na of de aanvrager voldoet aan de 
toelatingsvoorwaarden, de intentie van de aanvrager achterhalen en het 
eindresultaat van een EVC-procedure toelichten 

Het meest voorkomend is dat je als begeleider met de meeste aanvragers een persoonlijk 
begeleidingsgesprek voert. Dat is bedoeld om na te gaan of de aanvrager voldoet aan de 
toelatingsvoorwaarden, wat de intentie is met betrekking tot deelname aan een EVC-traject 
en om de mogelijke eindresultaten van een EVC-procedure toe te lichten. 

 

 Nagaan of de aanvrager voldoet aan de toelatingsvoorwaarden  
Bij aanvragers waar het onzeker is of ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, geef je zelf 
deze voorwaarden aan of verwijs je naar het onderwijs- en examenreglement van je 
instelling waarin de algemene en bijzondere toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen. Indien 
noodzakelijk of bij twijfel verwijs je de aanvrager door naar de bevoegde instantie hiervoor 
binnen jouw instelling.  

Wanneer een aanvrager niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, maak je 
hem/haar duidelijk dat hij/zij niet rechtstreeks een EVC-procedure kan starten. Je wijst 
hem/haar op de mogelijkheid om eerst een toelatingsonderzoek te laten uitvoeren en 
verwijst de aanvrager door naar de bevoegde instantie binnen jouw instelling. Indien hij/zij 
dit onderzoek met succes heeft doorlopen, kan hij/zij alsnog een EVC-traject starten. 

Aanvragers waarvoor niet alleen de algemene toelatingsvoorwaarden gelden, maar die 
tevens moeten voldoen aan bijzondere toelatingsvoorwaarden, breng je op de hoogte van 
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het karakter ervan (bijvoorbeeld een wettelijk verplicht toelatingsexamen). Hoewel de 
aanvrager toestemming heeft om de EVC-procedure te starten, zal hij/zij aan die 
voorwaarden moeten voldoen om iets met de resultaten uit een geslaagde EVC-procedure te 
kunnen doen. 

 De intentie van de aanvrager achterhalen 
De centrale doelstelling van EVC is “het aanbieden van een flexibel studietraject op basis van 
de erkenning van in praktijk verworven competenties”. Bij sommige aanvragers zul je 
onrealistische verwachtingen in een juist perspectief moeten plaatsen. Voor andere 
aanvragers zal EVC niet het meest geschikte antwoord zijn op hun vraag naar flexibiliteit. In 
dat geval verwijs je de aanvrager door naar een bevoegde instantie om zijn/haar vraag 
verder te verkennen en naar alternatieven te zoeken. 

Voorbeelden van verwachtingen van aanvragers die in een juist perspectief moeten worden 
geplaatst of waarbij EVC niet de meest geschikte optie is en je moet doorverwijzen: 

 “De EVC-procedure als middel om de jaren zelfstudie in de verf te zetten”. 

Aanvragers die bijvoorbeeld het internet hebben afgeschuimd of reglementen en artikels 
hebben doorgenomen binnen een bepaald domein, kunnen de procedure als middel zien om 
“op eenvoudige wijze” deze competenties te laten erkennen. Zij beschouwen de EVC-
procedure ten onrechte als een alternatieve vorm van examen en een snelle oplossing voor 
het verkrijgen van een vrijstelling. 

Als begeleider zal je na de vaststelling van deze reden, de aanvrager duidelijk moeten maken 
dat EVC zich richt op die competenties die bekrachtigd werden door ervaring in het werkveld, 
al dan niet ondersteund door zelfstudie. Wanneer de zelfstudie op zich staat, wijs je op een 
examencontract als mogelijke oplossing. Dit contract geeft de aanvrager enkel de toelating 
tot het afleggen van het examen, zonder de bijhorende contactmomenten.  

Anders is het wanneer het gaat om certificaten van een erkende opleiding. Desgevallend, 
verwijs je naar de EVK-procedure.  

Een variant hierop is de volgende situatie: aanvragers dienen een afgewezen EVK in als EVC, 
bijvoorbeeld een credit behaald aan de Open Universiteit maar waarvan de opleiding 
oordeelde dat de inhoud niet deze van de competentie dekt. Je wijst erop dat een bewijs dat 
als EVK is afgekeurd en vervolgens op zichzelf staand als EVC-bewijs wordt ingediend, 
evenmin leidt tot erkenning. Om als EVC erkend te worden moet men de competentie ook 
met beroeps- of andere ervaring, en/of bijkomende bewijsstukken onderbouwen. 

 

 “De EVC-procedure als troef voor de beroepsloopbaan”. 

Deze aanvragers willen de procedure doorlopen met het oog op meer kansen in het kader 
van promotie, sollicitaties, enz. of hun loopbaanontwikkeling in het algemeen. Wanneer je 
deze motieven herkent, geef je aan dat het Bewijs van Bekwaamheid voorlopig enkel 
garanties biedt binnen de AUGent. De Validerende Instantie van de AUGent spreekt zich uit 
over de waarde van een competentie in het licht van een welbepaalde opleiding, zij spreekt 
zich niet uit over wat die competentie in het werkveld betekent. 

 

 “De EVC-procedure wordt aangevraagd voor een opleiding die niet binnen je instelling 
gegeven wordt”. 
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Je verwijst de aanvragers door naar de desbetreffende EVC-begeleider van de instelling van 
de AUGent die deze opleiding aanbiedt. Indien de AUGent-instellingen die niet aanbieden 
dan verwijs je uiteraard door naar betreffende hogescholen of universiteiten. 

 

 “De EVC-procedure als garantie voor een vrijstelling”. 

Sommige aanvragers veronderstellen dat het doorlopen van deze procedure automatisch tot 
het verkrijgen van vrijstellingen leidt. Je maakt duidelijk dat een positief eindresultaat van de 
procedure het Bewijs van Bekwaamheid is, met daarop de verschillende erkende 
competenties. Het toekennen van vrijstellingen maakt geen deel uit van de procedure maar 
is volledig in handen van de instelling zelf. De aanvragers moeten zich hiervoor met hun 
Bewijs van Bekwaamheid richten tot de instantie in de instelling die de vrijstellingen regelt. 

 

 “Het opstarten van een procedure leidt automatisch tot de erkenning van de 
competenties”. 

Mogelijks onderschatten aanvragers de inspanning die zij moeten leveren om hun 
competenties binnen deze procedure te laten erkennen. Het samenstellen van het portfolio is 
voor de aanvragers een tijds- en arbeidsintensief proces.  

 

 “De EVC-procedure hanteert zwaardere standaarden dan de examens voor de aanvragers 
die het vak regulier volgen”. 

Bij sommige aanvragers leeft het idee dat een EVC-procedure zwaardere standaarden zal 
hanteren dan het gewone examencontract. Je wijst er de aanvrager op dat de standaarden 
niet verschillen van wanneer het opleidingsonderdeel regulier gevolgd wordt en men 
“gewoon” examen aflegt. 

 

Ook is het niet ondenkbaar dat je ook met volgende visies wordt geconfronteerd. Het 
spreekt voor zich dat je als begeleider moet bijsturen: 

 “Het beheersen van een deel van een competentie is reeds voldoende om erkenning te 
krijgen voor de gehele competentie” 

 “Het gebruik maken van de begeleidingsfase is voldoende of doet de kans stijgen tot de 
erkenning” 

 “EVC kan een middel zijn om op een snelle wijze een diploma hoger onderwijs te 
behalen” 

 “EVC kan een middel zijn om algemene of bijzondere toelatingsvoorwaarden te omzeilen” 
 “Men hoeft slechts te betalen nadat het effectief tot erkenning heeft geleid”. 

 

 Het  eindresultaat van een EVC-procedure (een Bewijs van Bekwaamheid) 
toelichten. 

Je controleert of de aanvragers van de volgende zaken op de hoogte zijn: 

M.b.t. het Bewijs van Bekwaamheid: 
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 het Bewijs van Bekwaamheid geeft een overzicht van alle ‘erkende’ competenties 
 erkende competenties leiden niet automatisch tot een vrijstelling 
 het bewijs is geldig binnen de AUGent 
 er kan een supplement zijn toegevoegd waarop een niveau van competentiebeheersing is 

aangeduid en/of een vertaaltabel die de link maakt tussen de verworven competenties en 
de mogelijke vrijstellingen die op basis daarvan kunnen worden aangevraagd 

 is in principe voor altijd geldig. 

 
M.b.t. vrijstellingen (op basis van EVC): 

 het vertrekpunt voor vrijstellingen zijn de competenties die worden vermeld op het 
Bewijs van Bekwaamheid 

 het toekennen gebeurt door de hogeschool of universiteit waar men de opleiding wenst 
te volgen 

 de toekenning ervan valt buiten de EVC-procedure 
 het aanvragen gebeurt pas nadat het Bewijs van Bekwaamheid werd ontvangen 
 worden toegekend voor opleidingsonderdelen binnen een welbepaalde opleiding bij een 

welbepaalde instelling waar de EVC-procedure is uitgevoerd 
 een Bewijs van Bekwaamheid is geen vrijstelling. 

 

 Duidelijkheid brengen in het onderscheid tussen EVC en EVK 
De EVC-procedure verschilt grondig van de EVK-procedure wat de financiële impact en tijds- 
en arbeidsintensiviteit voor de aanvrager betreft. Voor de aanvrager is het van belang dat 
hij/zij zo snel mogelijk zicht krijgt op de kwalificaties waarvoor hij/zij een EVK-procedure kan 
aanvragen en voor welke ervaringen hij/zij een EVC-procedure kan aangaan.  

De meeste studenten zullen op jou een beroep doen om de verschillende bewijsstukken in 
de juiste categorie (EVC of EVK) onder te brengen. De vraag die je hierbij steeds voor ogen 
moet houden is “Werd dit bewijsstuk behaald aan een (door het Departement Onderwijs en 
Vorming) erkende instelling?”  

Hierbij geldt de volgende basisredenering: 

 bewijsstuk uitgereikt door erkende instelling: indienen als EVK; 
 bewijsstuk uitgereikt door niet-erkende instelling: indienen als EVC. 

Mogelijks wordt in jouw instelling of opleiding een iets minder strikte tweedeling gevolgd en 
worden bepaalde opleidingen die niet opgenomen zijn in het Hoger Onderwijsregister toch 
als EVK beschouwd. Je moet dit nagaan in het vrijstellingenbeleid van je eigen 
instelling/departement/faculteit. 

 

 Portfoliobegeleiding in de Standaardprocedure 
Het portfolio is voor de aanvrager in de gewone procedure de kern van de EVC-aanvraag. 
Alhoewel de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor de uitwerking ervan, zal je hierin 
doorgaans een actieve rol toegeschreven krijgen. Aanvragers hebben op het vlak van het 
uitwerken van een portfolio weinig of geen ervaring. Bij het begeleiden kun je steunen op de 
EVC-gids en de afzonderlijke instructies over het portfolio die aan de aanvragers ter 
beschikking worden gesteld. 
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Een goed of slecht portfolio zal uiteindelijk de doorslag geven voor de latere beoordeling en 
erkenning van de competenties. Het portfolio kan worden aangevuld met een reflectiedossier 
en/of competentiegericht interview en/of beheersingsproef, en indien dit niet volstaat, kan in 
een volgende fase nog een bijkomende techniek worden ingesteld. 

Samenvattend geeft dit volgend schema van het bekwaamheidsonderzoek: 

 Elke aanvrager in de Standaardprocedure moet een portfolio indienen. 
 De gemandateerde instantie/persoon (MIP) beslist om aanvullend een van de volgende 

technieken toe te passen: reflectiedossier of een competentiegericht interview of een 
beheersingsproef. Hij/zij kan daartoe overleggen met de assessoren. 

 Indien onvoldoende duidelijkheid werd verschaft, kan aanvullend één van de genoemde 
technieken worden toegepast, afhankelijk van het gegeven of in de vorige stap al een 
aanvullende techniek werd gebruikt. 

Je begeleiding kan daardoor uit volgende taken bestaan: identificeren en begeleiden. 

 

 Identificeren van de competenties die de aanvrager best laat erkennen 
Elke Vlaamse hogeronderwijsinstelling schrijft voor elke opleiding en elk opleidingsdeel de 
leerresultaten uit. Op basis van de algemene niveaudescriptoren schrijven de instellingen 
gecoördineerd domeinspecifieke leerresultaten uit. De beschrijving wordt gevalideerd door 
de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie (NVAO). 

In principe zijn alle competenties die verwacht worden op het eind van een opleiding of 
opleidingsonderdeel dus goed geïdentificeerd. Deze informatie is beschikbaar voor de 
aanvragers. Zij kunnen daartoe de ECTS-fiches raadplegen. 

 

 Begeleiding bij het verzamelen van bewijsstukken en begeleiding bij het 
uitschrijven van de reflectie behorend tot die bewijsstukken 

De aanwijzingen in de EVC-gids en de handleiding voor het aanmaken van een portfolio 
zouden in principe moeten volstaan voor de aanvrager. Toch kan in een aantal gevallen 
bijkomende begeleiding nodig zijn: 

 met de aanvrager overwegen of de leer- en werkervaring relevant is ten aanzien van de 
door de opleiding gehanteerde beoordelingsstandaarden 

 met de aanvrager overwegen of ervaringen juist geformuleerd en gepresenteerd worden 
in functie van mogelijke erkenning 

 met de aanvrager overwegen of de keuze van bewijsstukken relevant is 
 met de aanvrager overwegen of er voldoende bewijsstukken zijn of nog andere geleverd 

dienen te worden 
 met de aanvrager overwegen of de voorgelegde bewijsstukken voldoen aan de eisen met 

betrekking tot variatie, authenticiteit, relevantie, kwaliteit en actualiteit. 

 

 Aanvragers doorverwijzen naar de studentenadministratie, EVC-begeleider 
of centraal aanspreekpunt voor de aanmelding 

Met het oog op de registratie (dus de feitelijke start van de procedure) verwijs je de 
aanvrager door naar de studentenadministratie, de EVC-begeleider of centraal 
aanspreekpunt (instellingsafhankelijk) voor het invullen van het aanmeldingsformulier. Bij de 
Standaardprocedure moet je eveneens wijzen op het indienen van het portfolio en het 
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uitvoeren van de betalingsmodaliteiten. De aanvrager moet een portfolio indienen ofwel in 
drievoud op papier, ofwel elektronisch, zoals voorzien binnen de instelling.  

De studentenadministratie, EVC-begeleider of het centraal aanspreekpunt verifieert de 
originele stukken, zoals attesten of ondertekende verklaringen. Na controle worden die 
teruggegeven aan de aanvrager. De registratie in de Standaardprocedure is pas een feit 
indien de originele stukken effectief werden voorgelegd. 

Bij elektronische aanvragen moeten de nodige afspraken gemaakt worden voor de verificatie 
van originele stukken. Enkel bij duidelijke twijfel moet de registratie uitgesteld worden. 

 

 

3.4 Na de erkenning 
 

 Aanvragers wijzen op vervolgstappen na ontvangst van het Bewijs van 
Bekwaamheid 

Na afloop van de procedure ontvangt de aanvrager het Bewijs van Bekwaamheid waarin 
zijn/haar competenties erkend worden en het verslag van de gemandateerde 
persoon/instantie (MIP) m.b.t. het genomen besluit. Je verwijst de aanvrager door naar de 
studentenadministratie of trajectbegeleider waar hij/zij stappen onderneemt om op basis van 
de erkende competenties vrijstellingen te verkrijgen. 

Afhankelijk van de uitslag zijn nog volgende scenario’s mogelijk: 

 Niet alle competenties die de aanvrager via de procedure erkend wou zien, zijn 
erkend, maar de aanvrager kan zich in de beslissing vinden. 
Wanneer de aanvrager naar aanleiding van het oordeel in twijfel trekt of hij/zij de 
opleiding wenst te starten/verder te zetten, verwijs je naar de 
studietrajectbegeleiding. Mogelijks vervul je die taak zelf en buig je het gesprek om 
tot een adviesgesprek. 

 Niet alle competenties die de aanvrager via de procedure erkend wou zien, zijn 
erkend. De aanvrager heeft het moeilijk om de genomen beslissing te aanvaarden. 
Het is niet de bedoeling hier de beslissing uitgebreid te gaan rechtvaardigen en in de 
beoordelende rol te kruipen. Omgekeerd hoed je je er eveneens voor om mee te 
gaan in het verhaal van de aanvrager en de uitspraak in twijfel te trekken. Je 
beluistert de klachten van de aanvrager in functie van mogelijke doorverwijzing, 
zonder dat je inhoudelijk op deze klacht ingaat. Indien nodig wijs je de aanvrager op 
de mogelijkheid in beroep te gaan.  

 

 De aanvrager informeren over de beroepsprocedure 
De beroepsprocedure vormt een basisrecht voor iedere aanvrager en staat beschreven in de 
EVC-gids. 

Als EVC-begeleider informeer je de aanvrager over het volgende: 

 Het aantekenen van bezwaar: dit kan enkel tegen de beslissing vermeld in het Bewijs 
van Bekwaamheid en/of tegen de procedure na ontvangst van de formele conclusies 
gefinaliseerd door de MIP. Bezwaar tegen de omzetting van de erkende competenties 
naar vrijstellingen voor opleidingsonderdelen valt hier niet onder.  
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 De te volgen procedure, de juiste instantie (hier de Validerende Instantie) waartoe hij/zij 
zich moet richten en de termijnen waarin stappen ondernomen moeten worden (zie EVC-
gids).  

Je houdt je begeleidende rol voor ogen en laat je eigen mening achterwege. Ook als je zelf 
van mening zou zijn dat er misschien een procedurefout en/of een inhoudelijke fout gebeurd 
is, neem je een neutrale positie in en verwijs je de aanvrager door naar de Validerende 
Instantie. 

3.5 Tot slot 
We hopen dat deze monitor een duidelijk beeld verschaft van wat jouw taken zijn als EVC-
begeleider. Mochten bepaalde zaken niet helder zijn, kun je steeds terecht bij de 
contactpersoon van jouw instelling of de AUGent. 
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3.6 Checklist EVC-begeleiders 

 

Principes Je houdt als begeleider steeds rekening met volgende 
principes: 

 je motiveert de aanvrager om de verantwoordelijkheid 
te nemen voor het eigen EVC-traject en minimaliseert 
je eigen invloed 

 je neemt als begeleider steeds een neutrale positie in 
 je houdt je aan een ethisch verantwoorde en integere 

behandeling van dossiers en verzekert de aanvrager 
dat het dossier op een dergelijke wijze behandeld 
wordt 

 je vervult je begeleidingsfunctie deskundig en geeft 
een kwalitatieve dienstverlening. 

Begeleidingsfase Mogelijke acties 

Beschikt de aanvrager over 
de nodige informatie? 

Je informeert aanvragers op passende wijze, individueel of 
in groep. 
Je gaat na of de aanvrager over volgende documenten 
beschikt:  

 EVC-gids 
 Format portfolio. 

Strookt een EVC-traject met 
de doelstellingen van de 
aanvrager en is een EVC-
procedure (standaard of 
vereenvoudigde) haalbaar? 

 

Voldoet de aanvrager aan de 
toelatingsvoorwaarden? 

Indien onzeker: 

 je geeft de voorwaarden aan 
 je verwijst naar het onderwijsreglement (OER) 

 je verwijst naar de bevoegde instantie van je 
instelling. 

Indien de aanvrager niet voldoet: 

 je wijst op de mogelijkheid van het 
toelatingsonderzoek mits voorwaarden. 

Indien de aanvrager ook aan bijkomende 
toelatingsvoorwaarden moet voldoen: 

 je wijst erop dat EVC geen middel is om die te 
vermijden 

 je deelt mee dat EVC wel gestart mag worden maar 
raadt toch aan eerst te voldoen aan de bijkomende 
voorwaarden. 
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Correspondeert de intentie 
van de aanvrager met het 
einddoel van een EVC-
procedure, nl. “een flexibel 
studietraject”? 

Indien de aanvrager onrealistische verwachtingen heeft 
m.b.t. de procedure plaats je deze in een juist perspectief. 

Je wijst de aanvrager op het einddoel van een EVC-
procedure: “het aanbieden van een flexibel studietraject 
op basis van de erkenning van in praktijk verworven 
competenties”. 

Je controleert of EVC de meest geschikte procedure is om 
aan de vraag van de aanvrager tegemoet te komen. Zo 
niet verwijs je de aanvrager door naar een bevoegde 
instantie om zijn/haar vraag verder te verkennen en naar 
alternatieven te zoeken. 

Weet de aanvrager dat het 
eindresultaat van de 
procedure een Bewijs van 
Bekwaamheid is en geen 
vrijstelling? 

Je controleert of de aanvragers van de volgende zaken op 
de hoogte zijn: 

M.b.t. het Bewijs van Bekwaamheid: 

 geeft een overzicht van alle erkende competenties 
 erkende competenties leiden niet automatisch tot een 

vrijstelling 
 is geldig binnen de Associatie Universiteit Gent, voor 

de opleiding waarvoor de EVC-procedure is uitgevoerd 
 er kan een supplement zijn toegevoegd 
 is in principe voor altijd geldig. 

M.b.t. vrijstellingen (op basis van EVC): 

 vertrekpunt zijn de competenties vermeld op het 
Bewijs van Bekwaamheid 

 het toekennen gebeurt door de hogescholen of 
universiteit waar men de opleiding wenst te volgen 

 de toekenning valt buiten de EVC-procedure 
 het aanvragen gebeurt pas nadat het Bewijs van 

Bekwaamheid werd ontvangen 
 worden toegekend voor opleidingsonderdelen binnen 

de AUGent 
 Bewijs van Bekwaamheid ≠ vrijstelling. 

 

Is het voor de student 
duidelijk voor welke 
kwalificaties hij/zij een EVK-
procedure kan aangaan en 
voor welke ervaringen hij/zij 
een EVC-procedure moet 
aangaan? 

 

Je helpt de aanvrager met het classificeren van zijn/haar 
kwalificaties en ervaringen onder EVC en/of EVK. 

Voor het classificeren van bewijsstukken volg je volgende 
basisredenering: “Werd dit bewijsstuk behaald aan een 
(door het Departement Onderwijs en Vorming) erkende 
instelling?”  

Hierbij geldt de volgende basisredenering: 

 bewijsstuk uitgereikt door erkende instelling: indienen 
als EVK 
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 bewijsstuk uitgereikt door niet-erkende instelling: 
indienen als EVC. 

Heeft de aanvrager 
begeleiding nodig bij het 
samenstellen van zijn 
portfolio?  

 

Indien van toepassing: heeft 
de student hulp nodig bij het 
identificeren van 
competenties? 

 je gaat na bij de betrokkenen wat de effectieve 
competenties zijn van dat opleidingsonderdeel 

 je maakt duidelijk dat je de informatie verzamelt in het 
kader van een EVC-aanvraag maar je legt geen 
concrete profielen voor om het principe van 
gescheiden begeleiding en beoordeling te respecteren 

 je bewaakt dat de aanvrager en niet jijzelf de 
uiteindelijke selectie maakt. 

Heeft de aanvrager hulp 
nodig tijdens het 
samenstellen van zijn 
portfolio? 

Je kunt volgende acties ondernemen: 

 met de aanvrager overwegen of de leer- en 
werkervaring relevant is 

 met de aanvrager overwegen of ervaringen juist 
geformuleerd en gepresenteerd worden 

 met de aanvrager overwegen of de keuze van 
bewijsstukken relevant is 

 met de aanvrager overwegen of er voldoende 
bewijsstukken zijn 

 met de aanvrager overwegen of de voorgelegde 
bewijsstukken voldoen aan de eisen met betrekking 
tot variatie, authenticiteit, relevantie, kwaliteit en 
actualiteit. 

Is de aanvrager op de 
hoogte van de wijze waarop 
de aanmelding moet 
verlopen? 

Je verwijst de aanvrager door naar de 
studentenadministratie/het centraal aanspreekpunt voor 
het invullen van het aanmeldingsformulier, het indienen 
van zijn/haar portfolio en het uitvoeren van de betaling. 

 

Na de erkenning Mogelijke acties 

Weet de aanvrager welke 
stappen hij/zij moet 
ondernemen na ontvangst 
van het Bewijs van 
Bekwaamheid? 

Je verwijst de aanvrager naar de studentenadministratie 
waar stappen ondernomen kunnen worden om op basis 
van de erkende competenties vrijstellingen te kunnen 
verkrijgen. 

Afhankelijk van de uitslag zijn nog volgende scenario’s 
mogelijk: 

De competenties die de aanvrager via de procedure 
erkend wou zien, zijn niet allen erkend, maar de 
aanvrager kan zich in de beslissing vinden. 
Wanneer de aanvrager naar aanleiding van het oordeel in 
twijfel trekt of hij/zij de opleiding wenst te starten/verder 
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te zetten, verwijs je naar de studietrajectbegeleiding. 
Mogelijks vervul je zelf die taak en buig je het gesprek om 
tot een adviesgesprek. 

De competenties die de aanvrager via de procedure 
erkend wou zien, zijn niet allen erkend. De aanvrager 
heeft het moeilijk om de genomen beslissing te 
aanvaarden. 
Je beluistert de klachten van de aanvrager enkel in functie 
van mogelijke doorverwijzing. Je gaat nooit inhoudelijk op 
de klacht in. Indien nodig wijs je de aanvrager op de 
mogelijkheid in beroep te gaan. 

Is de aanvrager 
geïnformeerd over het 
verloop van de 
beroepsprocedure? 

Je controleert of de aanvrager van de volgende zaken op 
de hoogte is: 

 dat het aantekenen van bezwaar enkel kan tegen de 
beslissing vermeld in het Bewijs van Bekwaamheid 
en/of tegen de procedure. Bezwaar tegen de 
omzetting van de erkende competenties naar 
vrijstellingen voor opleidingsonderdelen valt hier niet 
onder.  

 van de te volgen procedure, de juiste instantie (de 
Validerende Instantie) waartoe hij/zij zich moet richten 
en de termijnen waarbinnen stappen ondernomen 
moeten worden. 
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Gids voor de assessoren 
 

De gids voor de assessoren bestaat uit: 

 een monitor voor de assessoren 
 uitdieping over de instrumenten 
 een checklist en verwijzing naar de belangrijkste documenten. 
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4 EVC-monitor voor assessoren 
 

4.1 Inleiding 
De gemandateerde persoon/instantie (MIP) heeft jou als assessor aangeduid om EVC-
aanvragen te evalueren. Dit betekent dat het jouw taak is om te beoordelen of de aanvrager 
over de competenties beschikt die hij/zij wil laten erkennen om in een latere fase in 
aanmerking te kunnen komen voor vrijstellingen. Voor meer algemene informatie over de 
EVC-procedure kan je het eerste deel van deze bundel raadplegen. Alle informatie kun je ook 
vinden in de EVC-gids voor aanvragers. Deze bevat eveneens alle fundamentele gegevens 
over de procedure, de kostprijs en mogelijkheden tot beroep. 

In de monitor worden tips, achterliggende informatie, opmerkingen, aanwijzingen gegeven 
die voor jou een hulp kunnen zijn bij het efficiënt beoordelen van de competenties van de 
aanvrager. In bijlage werd onder meer een checklist opgenomen die je als hulpmiddel kan 
gebruiken. 

De EVC-procedure van de AUGent bestaat uit 5 fasen: de begeleidingsfase, de aanmelding, 
het bekwaamheidsonderzoek, de erkenning en de nazorg. Tevens is een beroepsprocedure 
voorzien. Het is voor de derde fase, het bekwaamheidsonderzoek, dat op jouw expertise een 
beroep wordt gedaan. Mogelijks kan de Validerende Instantie ook nog contact met jou 
opnemen in het kader van een beroepsprocedure. 

Door de meer directe stijl kan deze monitor misschien wat dwingend overkomen. Er is 
hiervoor gekozen om de leesbaarheid te bevorderen. Omdat dit document zich ook richt naar 
mensen die maar sporadisch als assessor zullen optreden, is het hier en daar nogal 
detaillistisch uitgewerkt. Het is de bedoeling deze monitor op basis van jouw opmerkingen en 
ervaringen verder te ontwikkelen.  
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4.2 Principes 
Hieronder worden een aantal principes opgesomd met betrekking tot jouw handelen als 
assessor. Het is geen exhaustieve opsomming van verplichte voorschriften die in elke situatie 
aanduiden hoe je precies moet handelen. Het is niet zo evident om alle denkbare 
praktijksituaties te voorzien. Een aantal spanningsvelden kunnen wel worden aangeduid 
maar tijdens het bekwaamheidsonderzoek zal je toch vaak een uitdrukkelijk beroep moeten 
doen op het eigen inschattingsvermogen. Waar nodig, wordt het principe toegelicht. 

 Onafhankelijk oordeel 
Onafhankelijke beoordeling is een kwaliteitscriterium dat in principe voor elke vorm van 
beoordeling moet gelden. Binnen het kader van de EVC-procedure betekent 
“onafhankelijkheid” concreet het volgende: 

 Wanneer je verschillende dossiers moet beoordelen, behandel je elk dossier afzonderlijk. 
Je hoedt je ervoor om via vergelijking van aanvragers tot een oordeel te komen. Je 
vergelijkt enkel of de competenties van de aanvrager corresponderen met de beoogde 
competenties van de opleiding. 

 Je handelen richt zich in de eerste plaats naar de aanvrager. Op bepaalde ogenblikken 
kunnen er evenwel spanningen ontstaan tussen de belangen van de aanvrager en die 
van de opleiding/instelling. Je moet je hierin zo objectief en neutraal als mogelijk 
opstellen. 

 Je komt onafhankelijk tot een beoordeling van het portfolio. Bij de Standaardprocedure 
overleg je enkel met je collega-assessor(en) op uitnodiging en in bijzijn van de MIP (of 
de aangewezen vertegenwoordiger). Bij de Vereenvoudigde Procedure werk je altijd 
autonoom.  

 Indien overgegaan wordt tot een competentiegericht interview en/of een 
beheersingsproef, bereid je deze samen met je collega-assessor(en) voor (met 
uitzondering van de kennistoets). Wees in dat geval alert voor een pre-beoordeling. 

 In intentie is het wenselijk dat je als assessor onbekend bent met de aanvrager. Dit is 
niet steeds realiseerbaar, zeker niet wanneer je als externe assessor bent uitgenodigd. 
Een correcte houding is hier noodzakelijk.  

 Als assessor kan je niet de rol van begeleider op je nemen. Beide rollen kunnen omwille 
van betrouwbaarheid van de beoordeling van de aanvrager niet in één rol verenigd 
worden.  
 

 Vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens  
Bepaalde aanvragers maken zich zorgen omtrent een respectvolle behandeling van hun 
dossier alsook rond de geheimhouding van de resultaten. Deze zorg is eigen aan een situatie 
waarin iemand beoordeeld wordt. Omdat de aanvrager in de EVC-procedure meer 
persoonlijke gegevens ter beschikking moet stellen dan bijvoorbeeld bij examens het geval 
is, worden hieronder enkele principes toegelicht. 

 Ga discreet om met informatie uit het portfolio, uit het competentiegericht interview en 
de beheersingsproef. Hetzelfde is van toepassing voor de globale beoordeling, deze geldt 
enkel binnen het kader van EVC en kan enkel aan betrokken actoren worden 
doorgegeven. Je bespreekt de informatie enkel met de MIP en met je co-assessor(en) in 
geval van overleg (in de Standaardprocedure), georganiseerd door de MIP. 

 Het portfolio maakt uitsluitend deel uit van de EVC-procedure en zal voor geen enkel 
ander doeleinde door de instelling geraadpleegd worden. Zo kan in het bijzonder het 
portfolio evenmin intern worden doorgegeven in kader van het vervolg op de procedure, 
namelijk de toekenning van de vrijstelling.  

 Bewaar portfolio’s in behandeling op een voor derden niet toegankelijke plaats. 
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 Laat bij het verantwoorden van de beoordeling irrelevante persoonlijke gegevens van de 
aanvrager buiten beschouwing.  

 Als assessor heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met de referentiepersonen 
die werden aangegeven in het portfolio. In dat geval moet je altijd vermelden dat het om 
een EVC-procedure gaat. 
 

 Vervul de beoordelingsfunctie deskundig  
 
Dit behoeft geen verdere toelichting. 

 

4.3 Het bekwaamheidsonderzoek (algemeen) 
Tijdens het bekwaamheidsonderzoek worden de competenties van de aanvrager al dan niet 
erkend. De vaststelling of iemand bepaalde competenties heeft verworven, gebeurt op basis 
van een vooraf vastgelegde procedure. De regelgeving voorziet dat het 
bekwaamheidsonderzoek aan de hand van volgende (combinatie van) methodieken kan 
verlopen:  

 een gestructureerd gesprek waarin gepeild wordt naar de voorkennis van de aanvrager 
 directe observatie van gedragingen en realisaties evaluatie 
 gebaseerd op de verzamelde informatie en realisaties 
 evaluatie gebaseerd op de interpretatie van feiten of verklaringen met referentie naar 

theoretische schema’s 
 portfolioconstructie, zijnde de samenstelling van een persoonlijk dossier waarin allerlei 

soorten stukken worden opgenomen die de competenties bewijzen.  

Binnen de context van de AUGent wordt in de Standaardprocedure altijd de 
portfoliomethodiek toegepast. Een assessor beoordeelt dan een portfolio altijd onafhankelijk 
van de co-assessor per competentie. Dit doe je op basis van de beoordelingscriteria 
(authenticiteit, actualiteit, relevantie, variatie en kwantiteit), eventueel aangevuld met een 
reflectiedossier waarin de aanvrager aantoont dat hij/zij de competentie voldoende beheerst 
in termen van de opleidingsstandaard.  

Je komt tot één van de volgende conclusies: de competentie wordt erkend, de competentie 
wordt niet erkend, een competentiegericht interview en/of beheersingsproef moeten meer 
duidelijkheid geven.  

Je geeft je oordeel weer op een gestandaardiseerd beoordelingsformulier en stuurt het 
ingevuld door naar de MIP. Deze laatste stelt een samenvattend verslag op, waarin per 
competentie een conclusie wordt opgenomen m.b.t. het erkennen of niet-erkennen van de 
competentie.  

Als er in de Standaardprocedure consensus is in het advies van jezelf en je co-assessor(en) 
wordt de consensusbeslissing overgenomen. Bij gebrek aan consensus beslist de MIP. Deze 
persoon/instantie beslist tevens of er een competentiegericht interview en/of 
beheersingsproef wordt afgenomen. 

Bij de Vereenvoudigde Procedure neemt de MIP je beoordeling over. 

In het geval van een bijkomend interview en/of beheersingsproef, kom je na het afnemen 
hiervan opnieuw onafhankelijk je tot een beoordeling en vervolledig je het 
beoordelingsformulier. Dat formulier bezorg je vervolgens aan de MIP.  
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Bij de Standaardprocedure neemt de gemandateerde persoon/instantie de consensus over of 
beslist hij/zij bij afwezigheid van consensus. Nadat hij/zij een besluit genomen heeft, 
vervolledigt hij/zij het samenvattend verslag. 

Noot: je zal nooit alle aspecten van een bepaalde competentie kunnen terugvinden in het 
portfolio, het competentiegericht interview en/of de beheersingsproef. Richt je vooral op de 
belangrijkste criteria en probeer die vooraf duidelijk te hebben. 

 

4.4 De taak van assessor 
De taak van assessor in de Standaardprocedure kan worden samengevat als: 

1. Beoordelen van het portfolio van de aanvrager met behulp van het beoordelingsformulier 
(geïntegreerd in het portfolio). 

2. Indien een competentiegericht interview aangewezen is: voorbereiding samen met de co-
assessor(en) en het gesprek voeren. Je beoordeelt dit gesprek op het 
beoordelingsformulier (geïntegreerd in het portfolio). 

3. In het geval er een beheersingsproef wordt afgenomen: voorbereiden samen met de co-
assessor(en) en afname van de proef. Je vervolledigt samen het beoordelingsformulier. 

Hieronder wordt op elk van deze deelaspecten dieper ingegaan. 

 Beoordeling van het portfolio 
Het bekwaamheidsonderzoek van de EVC-procedure aan de AUGent bestaat minimaal uit het 
portfolio-assessment. Dit houdt in dat de aanvrager bewijzen verzamelt voor zijn/haar 
competenties en deze op een welbepaalde en gestructureerde wijze in een portfolio 
opneemt. 

De assessor krijgt het portfolio via de MIP (of via het studentenadministratie/secretariaat). Je 
beoordeelt het portfolio onafhankelijk van je co-assessor(en). Indien van toepassing 
beoordeel je eveneens het reflectiedossier dat aan het portfolio wordt toegevoegd. Je maakt 
hiervan een schriftelijke neerslag op het beoordelingsformulier F-EVC-05 of bij een 
Engelstalig dossier op formulier F-RPA-05. 

 Beoordeling van de bewijsstukken 
In het overzicht van mogelijke bewijsstukken (zie verder, zie ook de handleiding portfolio 
voor de aanvrager) vind je een voorbeeld van welke bewijsstukken de aanvrager in zijn/haar 
portfolio kan opnemen. 

Je beoordeelt de bewijsstukken aan de hand van volgende criteria: 

Authenticiteit: 

Is het bewijsstuk betrouwbaar, afkomstig van de persoon die op het document vermeld staat 
(werkgever, vzw, ...)? Is er een handtekening aanwezig van de persoon die het bewijsstuk 
heeft afgeleverd? Toont het bewijsstuk aan dat de aanvrager effectief een leerproces heeft 
doorgemaakt in een reële (werk)situatie en geeft het op een eerlijke wijze de ervaring en 
deskundigheid van de aanvrager weer?  

Het bewijsstuk moet aantonen dat het niet louter om competenties gaat die men door 
zelfstudie heeft verworven zonder enige toepassing. 

Suggestie van concrete vragen: 
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 Geven de bewijsstukken een eerlijk beeld van de ervaring, capaciteiten van de 
aanvrager? 

 Blijkt uit de bewijsstukken duidelijk wie ze opgemaakt heeft en behoort de ondertekening 
daadwerkelijk aan de ondertekenende persoon toe? 

Relevantie 

Sluit het bewijsstuk aan bij de competentie die men wil aantonen? 

Concrete vraag:  

 Toont het bewijsstuk dat men de competentie bezit? 
 Tonen de bewijzen duidelijk de mate waarin men vandaag de competentie beheerst? 

Concrete vragen: 

 Hoe is de competentie ontwikkeld/veranderd t.o.v. de periode waarover het bewijsstuk 
gaat? 

 Toont het bewijsstuk hoe goed men vandaag is in de competentie? 

Variatie aan contexten 

De bewijsstukken geven aan dat de competentie in verschillende situaties gebruikt werd. 

Concrete vraag:  

 Heeft men de competenties voor verschillende taken/opdrachten gebruikt? 

 

Kwantiteit 

Geven de bewijsstukken duidelijk aan hoelang en hoe intensief men de competentie 
ontwikkeld heeft? 

Concrete vragen: 

 Hoeveel maanden, jaren, … kan men met dit bewijsstuk aantonen? 
 Zegt het bewijsstuk iets over hoe regelmatig men de competentie gebruikt heeft die 

omschreven werd? 

Bovenstaande criteria worden uiteraard in algemene termen beschreven. Voor een optimaal 
beoordelingsproces worden bovenstaande criteria verder verfijnd in functie van de 
opleidingscontext. 

Per bewijsstuk bepaal je of het bewijsstuk voldoet aan de volgende criteria: authentiek en 
relevant. Wanneer een bewijsstuk niet aan deze criteria voldoet, kan dit bewijsstuk niet 
verder in rekening worden gebracht. Minimum twee bewijsstukken moeten aan deze criteria 
voldoen.  

Aan de criteria variatie en kwantiteit moet voldaan zijn over het geheel van bewijsstukken 
heen. 

Je vult je beoordeling in op het formulier F-EVC-05 of F-RPA-05 dat door de aanvrager aan 
het portfolio werd toegevoegd. Je scoort de criteria met een + (voldoende) of een – 
(onvoldoende). Onder de rubriek motivatie licht je zorgvuldig toe waarom je deze score 
toekent. 
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 Beoordeling van het reflectiedossier 
De MIP bepaalt welke methodiek toegepast moet worden voor welke competentie en 
informeert de begeleider hieromtrent. Voor de competenties van bepaalde opleidingen wordt 
automatisch een reflectiedossier gevraagd. 

Hierin bewijst de aanvrager dat hij/zij in staat is om wat hij/zij door (werk)ervaring heeft 
geleerd te linken met de opleidingscompetentie die hij/zij wenst te laten erkennen. De 
aanvrager reflecteert aan de hand van volgende structuur:  

 hij/zij beschrijft een recente situatie waar hij/zij deze competentie nodig had en waaruit 
blijkt dat hij/zij deze competentie heeft verworven 

 hij/zij beschrijft de taak of opdracht die hij/zij op dat ogenblik had, wat van hem 
verwacht werd 

 hij/zij beschrijft de actie die hij/zij ondernam 
 hij/zij beschrijft het resultaat van deze actie en hoe die werd beoordeeld 
 ten slotte reflecteert hij/zij hierover. 

Het wordt de aanvrager sterk aangeraden dat hij/zij een bepaald bewijsstuk als uitgangspunt 
voor de reflectie kiest. Zeker bij een artikel en/of ontwerp is het aangewezen dat de 
aanvrager dit als uitgangspunt voor zijn/haar reflectie neemt om zijn/haar aandeel te kunnen 
inschatten. Indien hij/zij dat niet doet, kunnen reeds vragen bij de authenticiteit gesteld 
worden. In een beperkt aantal gevallen kan het voorkomen dat de aard van bewijsstukken 
zich niet leent tot een reflectie. Dit is het geval bij aanbevelingsbrieven, evaluatieverslagen 
enzovoort. Desgevallend wordt aan de aanvrager gevraagd op zoek te gaan naar een 
deelaspect van de gebeurtenis en daarover te reflecteren. 

De vraag die je je primair moet stellen bij de beoordeling van het reflectiedossier is of hieruit 
blijkt of de aanvrager voor die bepaalde competentie de standaard van de opleiding bereikt 
of niet. Je vult in het formulier F-EVC-07 of F-RPA-07 aan met de eindbeoordeling. Onder de 
rubriek “motivatie” licht je toe waarom je deze score toekent. 

 

 Eindoordeel competentie vanuit het portfolio 
Op grond van de beoordeling van de bewijsstukken in het portfolio wordt - per competentie, 
onder eindbeoordeling portfolio - één van de volgende adviezen geformuleerd: 

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie niet beheerst: de 
competentie wordt niet erkend  

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie beheerst: de competentie 
wordt erkend 

 er is onvoldoende duidelijk bewezen of de aanvrager de competentie beheerst: een 
bijkomende methode (zoals competentiegericht interview en/of beheersingsproef) moet 
duidelijkheid verschaffen. 

Onder de rubriek “motivatie” licht je toe waarom je deze score gaf. 
Je formuleert je advies in de Standaardprocedure altijd onafhankelijk van je co-assessor en 
stuurt die door naar de MIP.   
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 Rol van de MIP na beoordeling portfolio door assessoren 
Wanneer je oordeel verschilt van dat van de co-assessor(en), neemt de MIP de uiteindelijke 
beslissing. Die beslist ook of er eventueel een bijkomende methode wordt toegepast en 
welke die is. 

 

 Het competentiegericht interview 
Binnen de EVC-procedure van de AUGent kan beslist worden om aanvullende technieken te 
gebruiken tijdens het bekwaamheidsonderzoek in het geval het portfolio onvoldoende 
duidelijkheid verschaft. Dit kan een reflectiedossier, een competentiegericht interview of een 
beheersingsproef zijn. Deze zijn in de eerste plaats bedoeld om het portfolio te verhelderen.  
 
Wanneer je dus voldoende inzicht verwerft in het aanwezig of afwezig zijn van de 
competenties vanuit de beoordeling van het portfolio, is een bijkomende techniek op zich 
niet nodig. Bij twijfel of wanneer bepaalde competenties niet te meten zijn via portfolio-
assessment, is het uiteraard wel aangewezen om een interview of een proef af te nemen. 

In het geval van een competentiegericht interview in de Standaardprocedure overleg je 
samen met je co-assessor(en) welk(e) bewijsstuk(ken) en/of welk onderdeel van de reflectie 
vragen oproepen. Samen maken jullie afspraken waarover de aanvrager bevraagd zal 
worden en spreken jullie ook een rolverdeling af voor het bevragen en het noteren. Jullie 
nemen dit gesprek ook gezamenlijk af.  

 

 Wat is een competentiegericht interview? 
Het competentiegericht interview, ook wel criteriumgericht of gedragsgericht interview 
genoemd, heeft tot doel om te bepalen welke competenties de aanvrager in welke mate 
beheerst. Op een gestructureerde wijze wordt naar specifiek gedrag gevraagd. Op deze 
wijze interviewen verkleint de invloed van subjectieve opvattingen bij de interviewer, zorgt 
ervoor dat het gesprek handelt over de competenties die besproken dienen te worden, en 
voorkomt dat aanvragers die een “goed verhaal weten te brengen” beter beoordeeld 
worden. 

 

 Hoe voer je dit interview? 
De omkadering van het interview komt in essentie overeen met een klassiek interview. Als 
interviewer stel je jezelf voor, breek je het ijs, enzovoort. De structuur van het eigenlijke 
competentiegericht interview verschilt wel grondig van dat van het klassieke interview. Het 
interview verloopt aan de hand van het STARR-principe dat tevens als reflectiemodel in het 
portfolio wordt gebruikt.  

S = Situatie  
Je vraagt naar een ervaring in het verleden, waarin de aanvrager een bepaalde competentie 
nodig had. Je spoort de aanvrager aan om een specifieke situatie te geven die rijk genoeg is 
om door te vragen en waaruit later kan blijken of de aanvrager de competentie bezit of niet.  

T = Taak  
Daarna informeer je naar de taak of opdracht die de aanvrager in deze situatie had. Hier is 
het de bedoeling dat hij/zij kort beschrijft wat er van hem/haar verwacht werd in deze 
ervaring.  
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A = Actie  
Vervolgens kijk je naar wat de aanvrager uiteindelijk gedaan heeft. Er kan een groot verschil 
zijn tussen wat de aanvrager zou moeten doen (taak) en wat hij/zij uiteindelijk ook doet 
(actie).  

R = Resultaat 
Uiteindelijk vertelt de aanvrager je wat hij/zij heeft bereikt met zijn actie, wat de uitkomst is 
geweest van zijn/haar interventie.  

R = Reflectie  
Tussen de vorige stap en deze stap creëer je wat ruimte. De aanvrager moet even uit het 
gebeuren van het interview stappen en afstand nemen. In dit onderdeel van het interview 
reflecteert de aanvrager op basis van jouw vragen over wat in zijn/haar ervaring gebeurd is, 
of hij/zij het anders zou aanpakken, enzovoort. 

Wanneer je dit gesprek voert, is het belangrijk om de verschillende stappen goed te 
scheiden. Aanvragers zullen zich niet aan het STARR-principe houden. Zij vertellen gewoon 
hun verhaal zonder hierbij rekening te houden met de structuur. Als assessor hou je de rode 
draad vast en waak je over de structuur. Wanneer de structuur in het gesprek verloren 
raakt, gaat dit ten koste van je mogelijkheid om door te vragen. Dit doorvragen verschaft je 
doorgaans erg zinvolle informatie.   

Een hulpmiddel om het overzicht te behouden, is het gesprek op te delen in drie grote 
stukken. In het eerste deel van het gesprek schetst de aanvrager de situatie en spreekt in 
“wij”-termen. Hij/zij praat over de situatie zonder over zichzelf te beginnen. Wanneer je 
merkt dat de aanvrager hier reeds in de ik-vorm vertelt, zit hij/zij al in de volgende fase en is 
hij/zij reeds met de taak, actie en het resultaat bezig. Het gevaar is dan dat de situatie 
onvoldoende geschetst en geduid werd. Wanneer je dit ervaart, is het aangewezen de 
aanvrager bij te sturen en de situatie verder te laten uitdiepen.  

Pas in de tweede fase ga je na wat de taak van de aanvrager was, wat zijn/haar persoonlijke 
bijdrage was en wat het resultaat was. Hier is het aangeraden dat de aanvrager het “wij-
niveau” verlaat en vanuit de “ik”-persoon vertelt. Ervaar je dat de aanvrager steeds 
terugkeert naar het “wij-niveau”, vraag je door naar de rol van de aanvrager. Op deze wijze 
verhinder je dat de aanvrager hypothetische, sociaal wenselijke of theoretische antwoorden 
geeft. In deze fase krijgt de aanvrager de kans om zijn/haar competentie te etaleren, als 
assessor krijg je hier de kans om luchtbellen te doorprikken. 

Ten slotte laat je de aanvrager reflecteren over de situatie en komen we in een zogenoemde 
“duo fase”. In deze fase neemt de aanvrager afstand van de situatie en reflecteert samen 
met jou over zijn/haar ervaring. Het kan ook zinvol zijn om naast een positieve situatie door 
te vragen op een negatief voorbeeld: een situatie waarin de aanvrager de competentie niet 
bleek te beheersen, maar waarvan hij/zij wel veel heeft geleerd. 

 

 Aandachtspunten 
Het interview is een intense aangelegenheid. Hierbij geven we enkele aspecten mee die het 
proces kunnen positief beïnvloeden: 

 Hou rekening met het soort vragen dat je stelt: 

 ga verder dan het bevragen van inzicht, kennis, verstandelijke conclusies en 
hypothesen. Stel vragen naar de werkelijke ervaringen van de aanvrager. Gedrag 
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is niet gelijk aan verstandelijke conclusies, gevoel, opinies of gevolgtrekkingen, 
onbepaalde veralgemeningen, beweringen over toekomstige acties. 

 stel open vragen en zo weinig mogelijk gesloten vragen, 
 stel geen dubbele vragen, 

 stel geen suggestieve vragen, 
 stel geen vragen die meerdere interpretaties toelaten, 
 maak van je vraag geen verhaal, 
 stel eerder “waardoor-” dan “waarom”-vragen, 
 durf confronteren, 
 ... 

 Let op volgende beoordelingsfouten: 
 je trekt de indruk die je vanuit het portfolio hebt door naar het interview, 
 je trekt op basis van een algemeen negatieve indruk een ongunstig oordeel over 

de pluspunten, 
 je trekt op basis van een algemene positieve indruk een gunstig oordeel over de 

minpunten, 
 je hecht meer belang aan negatieve informatie dan aan positieve informatie, 
 je vergelijkt aanvragers onderling, 
 … 

 Structureer en hou overzicht. Zorg dat de aanvrager je een ervaring geeft die rijk genoeg 
is om door te vragen. Zorg dat je in elk van de fasen (STARR) voldoende informatie 
verwerft. Het opmaken van een document waarop je alles overzichtelijk kan noteren 
tijdens het interview is aan te raden. 

 Noteer tijdens het gesprek ook concrete antwoorden (geen interpretaties) van de 
aanvrager zodat je je bij niet-erkennen van de competenties kunt verantwoorden. 

 

 Beoordeling competentiegericht interview 
Je beoordeelt onafhankelijk van je co-assessor(en) op het formulier F-EVC-07 of F-RPA-07. 
Je formuleert één van volgende adviezen: 

 Het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie niet beheerst. De 
competentie wordt niet erkend.  

 Het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie beheerst. De competentie 
wordt erkend. 

 Er is onvoldoende duidelijk bewezen of de aanvrager de competentie beheerst, een 
beheersingsproef of reflectiedossier moet duidelijkheid verschaffen. 

Onder “motivatie” licht je toe waarom je deze score gaf. 

Indien je van oordeel bent dat er voldoende bewijzen zijn om herkenning/niet-erkenning te 
adviseren, vul je tevens de rubriek “advies competentie erkennen” in. Je omcirkelt JA of NEE 
en duid in dat laatste geval de reden aan. Bij “motivatie” licht je toe waarom je de score JA 
of NEE gaf. Je bezorgt je advies aan de gemandateerde persoon/instantie (MIP).  

Wanneer je oordeel verschilt van dat van een co-assessor(en), neemt de MIP de uiteindelijke 
beslissing. De MIP beslist of een beheersingsproef wenselijk is.  
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 Beheersingsproef 

 Algemeen 
Zoals hierboven werd toegelicht, bestaat de mogelijkheid om de aanvrager een 
beheersingsproef op te leggen. Afhankelijk van de competentie kan een beheersingsproef 
een case zijn, een kennistoets, een simulatieoefening, een observatie op de werkvloer, … 
Omdat deze vormen van assessment zeer opleidingsgebonden zijn, wordt hier niet verder op 
de methodologie ingegaan. Wel kan het goed zijn om oog te hebben voor volgende 
aandachtspunten:  

 Observeer niet al te veel competenties in één beheersingsproef. Wanneer het om 
meerdere competenties gaat, observeer competentie per competentie. 

 Zorg ervoor dat beoordelingscriteria en –normen bij voorbaat duidelijk zijn. 
 Behalve bij de kennistoets is de aanwezigheid van meerdere beoordelaars een noodzaak. 

 

 Beoordeling beheersingsproef en rol van de MIP 
Je beoordeelt onafhankelijk van je co-assessor(en) op het beoordelingsformulier, onder de 
rubriek “beoordeling beheersingsproef”. Je formuleert één van volgende adviezen: 

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie niet beheerst. De 
competentie wordt niet erkend  

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie beheerst. De competentie 
wordt erkend 

 er is onvoldoende duidelijk bewezen of de aanvrager de competentie beheerst, een 
bijkomende methode moet duidelijkheid verschaffen (enkel mogelijk als de methodes 
niet uitgeput zijn). 

Onder “motivatie” licht je toe waarom je deze score gaf. 

Indien je van oordeel bent dat er voldoende bewijzen zijn om herkenning/niet-erkenning te 
adviseren, vul je tevens de rubriek “advies competentie erkennen” in. Je omcirkelt JA of NEE 
en duidt in dat laatste geval de reden aan. Bij “motivatie” licht je toe waarom je de score JA 
of NEE gaf. Je bezorgt je advies aan de gemandateerde persoon/instantie.  

Wanneer je oordeel verschilt van dat van je co-assessor(en), neemt de MIP de uiteindelijke 
beslissing. De MIP beslist tevens of een bijkomende methode nodig is.  
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4.5 Uitdieping over de instrumenten 

 Overzicht van mogelijke bewijsstukken 

 

Een portfolio zal uit verschillende bewijsstukken bestaan die jou als assessor ervan moeten 
overtuigen dat de aanvrager een bepaalde competentie bezit. Het zal hierbij gaan over een 
verscheidenheid van documenten: verslagen, certificaten, contracten, enz. 

Globaal genomen kunnen we de bewijsstukken in drie grote groepen onderverdelen:  

 Formele informatie 
 Gestandaardiseerde informatie 
 Overig materiaal (materiaal waarbij interpretatie nodig is). 
 

Formele informatie 
Bewijsstuk Voorwaarden waaraan een bewijsstuk moet voldoen 

Diploma Officieel diploma, met duidelijke vermelding van de verschillende 
opleidingsonderdelen.  

Opmerking: diploma’s die niet behoren tot EVK 

Examenresultaten Officiële documenten met een duidelijke formele omschrijving van de 
vakinhoud van de relevante opleidingsonderdelen. 

Opmerking: examenresultaten die niet behoren tot EVK 

Certificaten Officiële documenten met een duidelijke omschrijving van de 
opleidingsinstelling en de inhoud van de gevolgde opleiding/cursus. 

Opmerking: certificaten die niet behoren tot EVK 

Getuigschriften Officiële documenten met een duidelijke omschrijving van de 
opleidingsinstelling en de inhoud van de gevolgde opleiding/cursus. 

Opmerking: getuigschriften die niet behoren tot EVK 

Contracten Ondertekende documenten van werkgevers met een duidelijke 
functieomschrijving en overzicht van taken die de aanvrager 
uitvoerde, alsook de periode. 

Bewijs van stage en 
evaluatie 

Ondertekende documenten van de stagebegeleiders zowel op de 
school als op de stageplaats met een duidelijke omschrijving van de 
praktische invulling van de stage en de taken die de stagiair diende uit 
te voeren. Relevante gegevens/documenten: de periode, de 
referentiegegevens van de begeleiders en een kopie van de 
stageverslagen. 

Bewijs van intern 
gevolgde scholing 

Officieel attest van de intern gevolgde scholing met een duidelijke 
omschrijving van de inhoud van het programma en de beoogde 
doelen. 
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… … 

 

Gestandaardiseerde informatie  
Binnen deze categorie worden bewijsstukken opgenomen die meestal betrekking hebben op 
specifieke competenties of vaardigheden. 

Bewijsstuk Voorwaarden waaraan een bewijsstuk moet voldoen 

Beoordelingsgesprekken Verslag van de evaluatiegesprekken/functioneringsgesprekken 
bij een vorige werkgever of in het kader van een stage of 
opleiding. 

Projecten Een gedetailleerde omschrijving van de inhoud van het project 
en de taken van de aanvrager.  

Relevant: officiële documenten die duidelijk aantonen dat aan 
het project werd meegewerkt, verslag en referentiegegevens 
van de begeleider of medewerkers binnen het project. 

Vrijwilligerswerk bij een 
officiële organisatie 

Ondertekende documenten van de organisatie met een 
duidelijke omschrijving van de jobinhoud en taken, alsook de 
periode. Referentiegegevens van de verantwoordelijke binnen 
de organisatie. 

Vervaardigde producten/ 
werken/essays/ 
PowerPointpresentaties 
 etc. 

Relevante realisaties die een duidelijke link hebben met de 
competentie die de aanvrager wenst aan te tonen.  

Een bewijs van realisatie van producten/werken/essays/... 

Video-opnames/foto’s/ 
geluidsopnames/ … 

Video-opnames van handelen in de echte beroepssituatie, die 
bovendien relevant zijn/verband houden met de competentie. 

Verslagen Verslagen van activiteiten/projecten, etc. waaruit relevante 
uitgevoerde taken duidelijk blijken. 

Websites Ontwerpen van websites via URL’s en documenten die 
aantonen in hoeverre de aanvrager zelf betrokken was bij het 
ontwerp en de uitvoering ervan. 

Artikels/ontwerpen Enkel artikels/ontwerpen etc. die officieel bekendgemaakt zijn, 
vb. op een vergadering, in een tijdschrift, etc. kunnen in 
aanmerking komen. Het aandeel van de aanvrager moet 
duidelijk aantoonbaar zijn. 

Feedbackformulieren/ 
beoordelingen 

Feedbackformulieren van organisaties, werkgevers, … waar de 
aanvrager gefunctioneerd heeft. Deze documenten dienen 
ondertekend te zijn door diegene die ze opgesteld heeft. 

… … 
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Overig materiaal  
Bewijsstuk Voorwaarden waaraan een bewijsstuk moet voldoen 

Vrijwilligerswerk in een 
niet-officiële organisatie 

Document dat de geleverde activiteit aantoont, alsook een 
duidelijke omschrijving van de taken die daarbij hoorden.  

Activiteiten in de vrije tijd 
(bijvoorbeeld 
speelpleinwerking of 
vakantiejob) 

Document dat de geleverde activiteit aantoont, alsook een 
duidelijke omschrijving van de taken die daarbij hoorden. 

Verslagen/documenten van 
vergaderingen 

Verslagen van vergaderingen die duidelijk aantonen welke taken 
en verantwoordelijkheden door de aanvrager werden 
opgenomen. 

… … 

 

Al deze bewijsstukken wegen in meer of mindere mate door voor het beoordelen van de 
EVC-aanvrager. De bewijsstukken moeten in de eerste plaats relevant zijn voor de 
competentie die benadrukt wordt. Enkel die bewijsstukken die authentiek zijn en duidelijk 
een illustratie vormen van de competentie zijn relevant. We raden de aanvragers aan om 
indien mogelijk te zorgen voor verschillende soorten bewijzen. 

 
Bewijsstukken mogen ingediend worden in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
Bewijsstukken in andere talen dienen vergezeld te zijn van een vertaling door een beëdigde 
vertaler in één van de vier vermelde talen. 
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 Hulpvragen bij het afnemen van een competentiegericht interview 

 

Voorbeelden van hulpvragen zijn: 

Inleiding  In het portfolio noemde je bij [competentie] [bewijs] als bewijs dat je 
dit beheerst. Wil je het over deze situatie hebben of wil je een ander 
voorbeeld brengen waaruit blijkt dat je de competentie [X] bezit? 

Situatie  Wat ging eraan vooraf? 

 Wanneer speelde deze situatie zich af? 
 Wie waren erbij betrokken? Met wie werkte je hieraan samen? 
 Welke instrumenten waren er voorhanden? 
 Hoe was de werkomgeving? 
 Was er een belastende factor aanwezig? 
 Was er sprake van druk? 

Taak  Wat was jouw rol, jouw functie of jouw taak? 
 Wie verwachtte wat van jou, en waarom?  
 Waarom moest juist jij dit doen? Welke plaats nam je in tijdens het 

gehele proces? 
 Welke verantwoordelijkheid werd verwacht? Welke verantwoordelijkheid 

werd aanvaard? 
 Voor wie was dit nog meer belangrijk? 

Actie  Wat deed je toen? 
 Hoe reageerde je? 
 Wat wilde je hiermee bereiken? 
 Waarom pakte je het op die manier aan? 
 Vertel eens stap voor stap hoe je dit hebt aangepakt. 
 Wat deed je eerst, wat kwam daarna? 

 Welke problemen kwam je tegen? 

Resultaat  Wat was het resultaat van jouw actie? 
 Was dat gepast? 
 Hoe is het afgelopen? 

 Wat ging goed, wat ging fout? 
 Zijn er nog vervolgacties aan vastgeknoopt, en zo ja welke? 
 Wordt hiervan nog altijd gebruikgemaakt? 
 Zijn de problemen later nog teruggekeerd? 

Reflectie  Zou je een zelfde probleem volgende keer weer zo aanpakken? 

 Wat had beter gekund? 
 Wat hebt je eruit geleerd? 
 Zou je het een volgende keer anders doen? 
 Heb je daarna een vergelijkbare situatie meegemaakt? Zo ja, wat deed 

je toen anders? 
 Kun je een voorbeeld geven waarin een dergelijke actie verkeerd 

uitpakte? 
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4.6 Checklist assessoren 

 

Methodiek beoordeling portfolio 

Wat verwacht wordt Nodige documenten 

A. Beoordeling van de bewijsstukken  

Per bewijsstuk bepaal je of het bewijsstuk voldoet aan de 
criteria: authentiek en relevant. Wanneer een bewijsstuk niet 
aan deze criteria voldoet, kan het niet verder in rekening 
worden gebracht. Minimum twee bewijsstukken moeten aan 
deze criteria voldoen.  

Aan de criteria variatie en kwantiteit moet voldaan zijn over het 
geheel van bewijsstukken heen.  

Je scoort de criteria met een + (voldoende) of een – 
(onvoldoende). Je motiveert waarom je deze score toekent. 

Portfolio  

Formulier F-EVC-05 of F-
RPA-05, rubriek 
“beoordeling 
bewijsstukken” 

 

  

B. Eindoordeel competentie vanuit portfolio  

Je formuleert onafhankelijk van je co-assessor(en) één van de 
volgende adviezen: 

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie 
niet beheerst: de competentie wordt niet erkend  

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie 
beheerst: de competentie wordt erkend 

 er is onvoldoende duidelijk bewezen of de aanvrager de 
competentie beheerst: een competentiegericht interview 
en/of beheersingsproef moeten duidelijkheid verschaffen. 

Je motiveert je keuze in de linkerkolom. 

Formulier F-EVC-05 of F-
RPA-05, rubriek 
“eindbeoordeling portfolio” 

Indien je van oordeel bent dat er voldoende bewijzen zijn om 
herkenning/niet-erkenning te adviseren, vul je tevens de kolom 
“advies competentie erkennen” in. Je omcirkelt JA of NEE en 
duidt in dat laatste geval de reden aan. Je motiveert in de 
linkerkolom 

 

  

C. Je stuurt je advies door naar de MIP. Formulier F-EVC-05 OF F-
RPA-05 
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Methodiek beoordeling reflectiedossier 

Wat verwacht wordt Nodige documenten 

A. Beoordeling van het reflectiedossier  

 Reflectiedossier 

Formulier F-EVC-06 of F-
RPA-06 
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Methodiek competentiegericht interview 

Wat verwacht wordt Nodige documenten 

A. Voorbereiding  

Standaardprocedure: je overlegt samen met de co-
assessor(en) welk(e) bewijsstuk(ken) uit het portfolio en/of 
welk onderdeel van het reflectiedossier vragen oproepen. Je 
maakt afspraken waarover de aanvrager bevraagd zal worden, 
je spreekt een rolverdeling af voor het bevragen en het 
noteren. 

Vereenvoudigde Procedure: je bereidt dit zelfstandig voor.  

Het portfolio (volledig, 
vooral materiaal dat 
vragen oproept), indien 
beschikbaar het 
reflectiedossier F-EVC-06 
of F-RPA-06 

  

B. Het interview  

Standaardprocedure: je voert het competentiegericht interview 
samen met je co-assessor(en) volgens het STARR-principe. 

Vereenvoudigde Procedure: je voert het interview zelfstandig 
uit volgens dezelfde principes. 

 

  

C. Beoordeling competentiegericht interview F-EVC-07 of F-RPA-07 

Je formuleert (bij de Standaardprocedure onafhankelijk van 
een co-assessor) één van de volgende adviezen: 

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie 
niet beheerst: de competentie wordt niet erkend  

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie 
beheerst: de competentie wordt erkend 

 er is onvoldoende duidelijk bewezen of de aanvrager de 
competentie beheerst: een beheersingsproef moet 
duidelijkheid verschaffen. 

Je motiveert je keuze in de linkerkolom. 

 

Indien je van oordeel bent dat er voldoende bewijzen zijn om 
herkenning/niet-erkenning te adviseren, vul je ook de kolom 
“advies competentie erkennen” in. Je omcirkelt JA of NEE en 
duidt in dat laatste geval de reden aan. Je motiveert altijd je 
keuze. 

 

  

D. Je stuurt het advies door naar de MIP F-EVC-07 of F-RPA-07 
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Methodiek beheersingsproef 

Wat verwacht wordt Nodige documenten 

A. Beheersingsproef voorbereiden en afnemen  

Standaardprocedure: behalve bij de kennistoets bereid je de 
beheersingsproef samen met je co-assessor(en) voor en neem 
je deze proef samen af. 

Bij de Vereenvoudigde Procedure doe je dit zelf. 

Documenten voor 
beheersingsproef 

  

B. Advies F-EVC-08 

Je formuleert één van volgende adviezen: 

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie 
niet beheerst. De competentie wordt niet erkend. 

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie 
beheerst. De competentie wordt erkend. 

 er is onvoldoende duidelijk bewezen of de aanvrager de 
competentie beheerst. Een competentiegericht interview 
moet duidelijkheid verschaffen. 

Je motiveert je keuze in de linkerkolom. 

 

Indien je van oordeel bent dat er voldoende bewijzen zijn om 
herkenning/niet-erkenning te adviseren, vul je tevens de kolom 
“advies competentie erkennen” in. Je omcirkelt JA of NEE en 
duidt in dat laatste geval de reden aan. Je motiveert altijd je 
keuze. 

 

  

C. Je stuurt het advies door naar de MIP. F-EVC-08 
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4.7 Relevante formulieren voor assessoren 

 

Tot de meest relevante administratieve documenten voor assessoren horen: 

 Formulier F-EVC-04: Competentieoverzicht 

 Form F-RPA-04: Survey of Competencies 

 Formulier F-EVC-05: Competentie met bewijsstukken & beoordeling 

 Form F-RPA-05: Specific Competency & Assessment 

 Formulier F-EVC-06: Reflectiedossier 

 Form F-RPA-06: Reflection File 

 Formulier F-EVC-07: Beoordeling competentiegericht interview 

 Formulier F-EVC-08: Beoordeling beheersingsproef 

 Formulier F-EVC-09: Beoordelingsgegevens 

Deze formulieren kan je terugvinden in de compilatie van alle EVC-documenten (zie Deel C). 

 

4.8 Tot slot 
We hopen dat deze monitor een duidelijk beeld verschaft van wat jouw taken zijn als 
assessor in de EVC-procedure. Mochten bepaalde zaken niet helder zijn, kun je steeds 
terecht bij de contactpersoon van je instelling of de AUGent. 
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Gids voor de MIP 
 

 

De gids voor gemandateerde instanties en personen (MIP) bestaat uit de EVC-richtlijnen voor 
de MIP. Voor de beoordelingsformulieren F-EVC-12 en F-RPA-12 (Engelstalig) verwijzen we 
naar de bundel EVC-documenten. 
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5 Richtlijnen voor de MIP  
 

5.1 Inleiding 
De Validerende Instantie van de Associatie Universiteit Gent heeft jou aangeduid als 
gemandateerde persoon/instantie (MIP) voor de EVC-procedures in jouw 
opleiding/departement/faculteit. Algemene informatie over de EVC-procedure vind je in het 
EVC-reglement van de associatie. Omdat je als MIP de vertegenwoordiger bent van de 
Validerende Instantie binnen je opleiding, raden wij je aan ook de andere documenten uit 
deze bundel te raadplegen: de EVC-gids voor de aanvrager, het portfolioformat voor de 
aanvrager, de monitor voor begeleiders, de monitor voor assessoren en de richtlijnen voor 
de studentenadministratie/het centrale aanspreekpunt.  

Dit document met richtlijnen voor de MIP is uitsluitend bedoeld om jouw specifieke taken 
binnen de EVC-procedure toe te lichten. Hou rekening met de eigenheid van zowel de 
Standaardprocedure als de nieuwe Vereenvoudigde Procedure (waarbij AJ 2022-2023 geldt 
als experimenteer- en overgangsfase) voor specifieke doelgroepen. 

De EVC-procedure van de AUGent bestaat uit 5 fasen: de begeleidingsfase, de aanmelding, 
het bekwaamheidsonderzoek, de erkenning en de nazorg. Tevens is een beroepsprocedure 
voorzien. Het is vooral in de derde fase, het bekwaamheidsonderzoek, dat op jouw expertise 
een beroep wordt gedaan. Concreet zal je taak uit het volgende bestaan: het bepalen van de 
te gebruiken methodiek per te bewijzen competentie, het aanduiden van de assessoren, het 
behandelen van hun advies, het uitwerken van een samenvattend verslag en het doorsturen 
van het samenvattend verslag naar de desbetreffende studentenadministratie of het centraal 
aanspreekpunt. 

Door de directe stijl kan dit document misschien wat dwingend overkomen. Er is hiervoor 
echter alleen gekozen om de leesbaarheid te bevorderen. Het blijft de bedoeling dit 
document op basis van jouw opmerkingen en ervaringen verder te ontwikkelen. 

 

5.2 De taken van de MIP tijdens een EVC-procedure in het algemeen 
en tijdens het bekwaamheidsonderzoek in het bijzonder 

Tijdens het bekwaamheidsonderzoek worden de competenties van de aanvrager al dan niet 
erkend. De vaststelling of iemand bepaalde competenties heeft verworven, gebeurt op basis 
van een vooraf vastgelegde procedure. De Codex Hoger Onderwijs voorziet dat het 
bekwaamheidsonderzoek aan de hand van volgende (combinatie van) methodieken kan 
verlopen: 

 een gestructureerd gesprek waarin gepeild wordt naar de voorkennis van de aanvrager 
 directe observatie van gedragingen en realisaties  
 evaluatie gebaseerd op de verzamelde informatie en realisaties 
 evaluatie gebaseerd op de interpretatie van feiten of verklaringen met referentie naar 

theoretische schema’s 
 portfolioconstructie, zijnde de samenstelling van een persoonlijk dossier waarin allerlei 

soorten stukken worden opgenomen die de competenties bewijzen. 

Binnen de context van de AUGent verloopt het bekwaamheidsonderzoek vanaf 2022-2023 als 
volgt. De meeste dossiers gaan naar verwachting via de klassieke bekende wijze, dat is de 
Standaardprocedure. Daarnaast komt er een Vereenvoudigde Procedure. 
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Als basis voor de Standaardprocedure wordt de portfoliomethode toegepast. Indien nodig 
wordt dit aangevuld met een reflectiedossier, competentiegericht interview of 
beheersingsproef.  

Vanaf het academiejaar 2022-2023 kan voor specifieke doelgroepen de Vereenvoudigde 
Procedure (EVC VP) worden aangewend. In dat geval vervalt de portfoliomethode en wordt 
onmiddellijk overgestapt op een assessment door een assessor waarbij gebruik kan gemaakt 
worden van een reflectiedossier, competentiegericht interview of beheersingsproef. 

De MIP heeft als een van de opdrachten te bepalen welke aanvullende methodiek eventueel 
aangewezen is. De EVC-begeleider zal je contacteren van zodra er een EVC-vraag wordt 
ingediend voor competenties van een bepaalde opleiding. Per competentie beslis je of er in 
aanvulling op het portfolio in de Standaardprocedure een reflectiedossier, een 
competentiegericht interview of een beheersingsproef nodig is. Je kan dit eventueel ook 
delegeren naar de assessoren of in overleg gezamenlijk bepalen. Je informeert in elk geval 
de begeleider over de conclusie. 

Indien het dossier zoals in eerste fase ingediend (eventueel aangevuld met de techniek 
waarvoor bij aanvang werd geopteerd) toch nog onvoldoende informatie verschaft, kunnen 
de assessoren beslissen om voor bepaalde competenties aanvullende technieken te 
gebruiken. Opnieuw bepaalt de MIP welke dit zijn in overleg met de assessoren. 

 

5.3 Aanduiden van de assessoren 
Voor de beoordeling van een bekwaamheidsonderzoek naar eerder verworven competenties 
(EVC) aan de AUGent is binnen de Standaardprocedure voorzien dat voor een bepaalde 
competentie minstens twee assessoren onafhankelijk van elkaar tot een oordeel komen. 
Voor de EVC VP volstaat de aanduiding van 1 assessor. De MIP duidt de assessor(en) aan. 

De keuze van wie er als assessor optreedt zal afhangen van de organisatie van je eigen 
instelling, de opleiding en de competenties die voor erkenning aangevraagd worden. Zo is 
het in sommige gevallen opportuun om per competentie of cluster van competenties een 
andere assessor aan te duiden, bijvoorbeeld in het geval van specifieke competenties die 
behoren tot een bepaald vaardigheids- of onderzoeksdomein. In andere gevallen worden 
dezelfde assessoren voor meerdere competenties of clusters van competenties aangeduid.  

Je kan gebruik maken van interne assessoren of van minstens één interne assessor in 
combinatie met één of meerdere externe assessoren. Een interne assessor is een 
beoordelaar die vanuit de opleiding wordt aangesteld om in de EVC-procedure een 
beoordelingsrol op zich te nemen. Een externe assessor is meestal iemand uit het verwante 
werkveld die tevens betrokken wordt bij de beoordeling van een EVC-procedure.  

Afhankelijk van de aard van de opleiding, de competenties waarvoor een EVC-procedure 
loopt en de omvang van de aanvraag, kan het meer of minder wenselijk zijn om een externe 
assessor aan te trekken. In sommige EVC-procedures wordt een externe assessor 
toegevoegd vanuit de meerwaarde die men hecht aan het oordeel uit het werkveld. Zo is het 
bijvoorbeeld ook zinvol om bij omvangrijke aanvragen omwille van legitimiteitsredenen te 
overwegen om externe assessoren te betrekken. Ook bij een vraag tot EVC van een collega 
kan dit omwille van objectiviteitsredenen aan te bevelen zijn. Anderzijds zijn externe 
assessoren soms minder bekend met de opleiding in het algemeen en met de EVC-procedure 
in het bijzonder. Voor weinig omvangrijke aanvragen moet bekeken worden of de investering 
in externe assessoren opweegt tegen de haalbaarheid. 
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Een assessor voldoet in elk geval ten minste aan de volgende basiskwalificaties: 

 hij/zij is inhoudelijk deskundig in het domein van de competenties/clusters van 
competenties 

 hij/zij is werkzaam in de opleiding of in het beroepsveld gerelateerd aan het domein van 
de opleiding. 
 

5.4 Behandelen van het advies van de assessoren 
Bij de Standaardprocedure beoordelen twee assessoren onafhankelijk van elkaar het dossier 
van de aanvrager. Ze beoordelen het portfolio met de bewijsstukken op basis van de 
beoordelingscriteria (authenticiteit, relevantie, variatie en kwantiteit) en bekijken of de 
competenties voldoende worden bewezen op basis van het portfolio. Zij kunnen ervoor 
opteren een bijkomende techniek (reflectie, competentiegericht interview of 
beheersingsproef) aan te bevelen.  

Bij EVC VP is er slechts één assessor betrokken en wordt er geen portfolio beoordeeld. 

Op grond van het volledige dossier trekt de assessor per competentie één van de volgende 
conclusies: 

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie beheerst. De competentie 
wordt erkend. 

 het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie niet beheerst. De 
competentie wordt niet erkend. 

 een aanvullende techniek moet meer duidelijkheid bieden of de aanvrager de 
competentie beheerst. Er kan een reflectiedossier, een competentiegericht interview 
en/of beheersingsproef aanbevolen worden. 

De assessoren leggen hun advies vast op een gestandaardiseerd beoordelingsdocument 
(formulier F-EVC-05 of F-RPA-05). Ze motiveren ook waarom zij tot die conclusie gekomen 
zijn. Tenslotte bezorgen zij je het ingevulde beoordelingsformulier.  

Bij consensus tussen de assessoren in de Standaardprocedure neem je deze over. Bij 
afwezigheid van consensus neem je zelf de beslissing nadat je het portfolio van de aanvrager 
hebt geraadpleegd alsook de adviezen van de assessoren geconsulteerd. Wanneer je van 
oordeel bent dat een finaal advies voor erkenning kan neergelegd worden, vul je op basis 
van de motivering van de assessoren of desgevallend je eigen ervaringen het samenvattend 
verslag in (formulier F-EVC-12 of F-RPA-12).  

Je kunt volgende adviezen neerleggen.  

 je duidt aan dat je aanbeveelt de competentie te erkennen door in de laatste kolom JA 
aan te duiden. 

 indien je het advies geeft dat de aanvrager de competentie onvoldoende beheerst, duid 
je NEE aan. Je vervolledigt altijd met de reden waarom. 

Indien de assessoren een aanvullend competentiegericht interview en/of een 
beheersingsproef hebben gevraagd, bezorg je de beoordelingsformulieren aan de assessoren 
terug. Zij beoordelen dan het reflectiedossier en nemen het betreffende competentiegericht 
interview en/of de beheersingsproef af. Na afloop hiervan krijg je de daaraan gekoppelde 
beoordelingsformulieren terugbezorgd. Hier geldt dezelfde regeling: bij consensus neem je 
deze over. Bij afwezigheid van consensus neem je zelf de beslissing, nadat je de 
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documenten hebt doornomen en de adviezen van de assessoren geconsulteerd. Je legt je 
eindadvies neer, zoals weergegeven in de vorige alinea. 
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5.5 Relevante formulieren MIP 

 

Tot de meest relevante administratieve documenten voor MIP horen: 

 Formulier F-EVC-12: Samenvattend verslag MIP 
 Form F-RPA-12: Summative Report MIP 

Deze formulieren kan je terugvinden in de compilatie van alle EVC-documenten (zie Deel C).  
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Deel C Bundel documenten 

Nederlandstalige documenten 
 

Overzicht te hanteren documenten: 

F-EVC-01 of 01bis Aanmeldingsformulier  

(Standaard of Vereenvoudigde Procedure) 

F-EVC-02 Voorblad portfolio 

F-EVC-03 CV 

F-EVC-04  Lijst competenties en bewijsstukken  

F-EVC-05 Specifieke competentie: format + beoordeling 

F-EVC-06 Reflectiedossier: format + beoordeling 

F-EVC-07 Beoordeling criteriumgericht interview 

F-EVC-08 Beoordeling beheersingsproef 

  

F-EVC-10 Bewijs van Bekwaamheid 

F-EVC-11 Bewijs van ontvangst 

F-EVC-12 Samenvattend verslag 

F-EVC-13 Jaarlijks algemeen overzicht 

 

Voor de Nederlandstalige documenten verwijzen we naar de afzonderlijke documentenbundel. 
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Engelstalige documenten 
 

Overzicht te hanteren documenten: 

F-RPA-01 of 01bis Registration form (Standard / Simplified Procedure) 

F-RPA-02 Cover page portfolio 

F-RPA-03 CV 

F-RPA-04  Overview of Competencies 

F-RPA-05 Specific Competency & Assessment 

F-RPA-06 Reflection File Format & Assessment 

F-RPA-10 Certificate of Competency 

F-RPA-11 Receipt 

F-RPA-12 Summative report 

 

In afwachting van een verdere aanpassing van deze documenten in de loop van 2022-2023 
werken we verder met de volgende documenten. 
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Form(ulier) F-RPA-01: Aanmeldingsformulier - Engelstalig 
 

 
Registration form RPAC procedure 

 

 
I, undersigned,        (surname(s))  
          (given name) 

Date of birth     Place of birth 

Nationality 

Address          (street & n°) 

(town & postal code) 

Phone and/or mobile phone number 

E-mail 

declare to register for an RPAC procedure at 

 

(Name department/faculty and institution).  

Undersigned confirms to have received or downloaded a copy of the RPAC Guide.   

In addition to this application form, undersigned submits the RPAC file. This file includes: 

 documents that confirm that one meets the admission requirements; 
 3 copies of the original set of documents 

 

The undersigned undertakes to pay € 155 (€55 for administrative costs and a €100 for the 
competence analysis) in the following manner:  

 

The RPAC Procedure is requested on      (date)  

with the intention to attend       (name of programme) 

at            
(name department/faculty and institution). 

(see verso) 

Competency 
Code  

Description of Competency 
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Name and signature     Place and date 

 

 

 

(or electronic confirmation) 

 

Undersigned, member of staff student administration or central contact RPAC, confirms to 
have  
(1) verified the identity of the applicant and  
(2) verified the original documents of the portfolio, and returned them to the applicant. 

Name + signature     Date + seal institution/faculty/department 
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Form(ulier) F-RPA-01bis: Aanmeldingsformulier VP – Engelstalig 
 

Registration form RPAC procedure – simplified procedure 

 
I, undersigned,        (surname(s))  
         (official given name(s)) 

Date of birth     Place of birth 

Nationality 

Address          (street & n°) 

(town & postal code) 
(country if not Belgium) 

Phone and/or mobile phone number 

E-mail 

declare to register for an RPAC simplified procedure at 

 

(Name department/faculty and institution).  

 

The RPAC SP is requested on     (date)  

with the intention to attend        

 
(formal name of programme) 

 

 

 

Undersigned, RPAC counsellor, confirms that the applicant is eligible for RPAC SP 

Name + signature     Date + seal 

 

 

 

(see verso) 
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Competency 
Code  

Description of Competency 

  

  

  

 

Name and signature     Place and date 

 

 

 

(or electronic confirmation) 
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Form(ulier) F-RPA-02: Cover page portfolio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTFOLIO RPAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name: 
 
Institution: 
 
Application date: 
 
Study programme: 
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Form(ulier) F-RPA-03: CV 
 

Curriculum Vitae 
 
 
1. Personal Data 
 
Name:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Address:……………………………………………………………………………………………………...………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Phone and/or mobile phone:……......................................................................................... 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date and place of birth: ............................................................               …..…/…...../…..… 
 
Nationality: …………………………………………………………………………………................................ 
 
 
2. Overview of training 
 
2.1 Belgian certified training 

Training/field of study 
and/or name of 
diploma/certificate 

Period Name and address educational 
institution 

Certified 
Yes/No 

Secondary Education 
 
 
 

   

Higher education 
 
 
 

   

 
2.2 Non-Belgian certified training 

Training/field of study 
and name diploma or 
certificate 

Period Name and address educational 
institution 

Certified 
Yes/No 

Secondary Education 
 
 
 

   

Higher education 
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2.3 Other relevant training 

Training with short 
description 
 

Period Name and address educational 
institution 

Evidence 
of study  
Yes/No 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
3. Paid Work Experience (chronological, start with most recent) 

 

Job or function Data Name and description 
company/organization/workplace 
and type of organization 

Main activities and 
responsibilities 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
4. Unpaid (work) Experience (chronological, start with most recent) 

 

Activity or 
function 

Data Name and description 
company/organization/workplace 
and type of organization 

Main activities and 
responsibilities 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
5. Additional Information 
When you have other skills and competencies that not yet have been indicated above and 
that are relevant to your application, please describe them here. 
  

Description skills and competences Describe where and how you acquired them 
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Form(ulier) F-RPA-04: Survey of Competencies 
 
 
Overview of competencies and assessment methods 
 
 

N° Description of the competency Reflection Interview Trial 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

...  
 

   

 
 

Overview of evidence 

N° Description Relevancy competencies (please 
refer to the numbers in the table 
above) 

1.   

2.   

3.   

4.   
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Form(ulier) F-RPA-05: Specific Competency & Assessment 
 

Competency Number 

(use a different form for each competency; please refer to the numbers on form F-PAC-03) 
 
Description: 
 

 
 

 
Evidence: 
 

N° Title or description of the documentary evidence 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

...  
 

 
 
Rating: (to be completed by assessor only) 
 

Exhibit no.:……. Authentic: +/- Relevant: +/- 
 

Exhibit no.:……. Authentic: +/- Relevant: +/-  

Exhibit no.:……. Authentic: +/- Relevant: +/-  

Exhibit no.:…..… Authentic: +/- Relevant: +/-  

 

Overall Variation: +/- Quantity: +/-  
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Final assessment portfolio and additional methods  
(to be completed by assessor, please tick the appropriate statement) 
 
□ it is sufficiently proven that the candidate possesses the competency 
□ it is sufficiently proven that the candidate does not possess the competency 
□ it is necessary to get more certainty whether the candidate possesses the competency by 

means of (suggestion of assessor) 
o reflection file 
o capability test 
o a competency-based interview. 

 
Justification (to be completed by assessor): 
 
 
 
Comments (to be completed by assessor): 
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Form(ulier) F-RPA-06: Reflection File 
 

Competency n°: 

 

Description: 

 

 

 

Assignment: 

Your reflection file provides us a description of the development process that you have gone 
through in the acquisition of the above competency. You should also prove to us that you 
are able to link what you have learned by experience (work) to the standards applied to the 
training for that competency.  

Your reflection can extend to a maximum of two pages, formatted in a word processing 
program in Arial font 11. 
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Reflection (p. 1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflection (continued p. 2/2) 
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Assessment reflection file 
(to be completed by assessor, please tick the appropriate statement) 
 
□ it is sufficiently proven that the candidate possesses the competency 
□ it is sufficiently proven that the candidate does not possess the competency 
□ it is necessary to get more certainty whether the candidate possesses the competency by 

means of (suggestion of assessor) 
o a capability test 
o a competency-based interview. 

 
Justification  
(to be completed by assessor): 
 
 
 
Comments  
(to be completed by assessor): 
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Form(ulier) F-RPA-10: Bewijs van Bekwaamheid - Engelstalig 
 

 
RPAC  Certificate of Competency  

 

 
 
The Accrediting Body of Ghent University Association (AUGent) recognizes that 
        (given name, surname(s), .. 

 
born in     (place of birth) on    (date) 
has acquired the following competency(ies): 
 
 
1  

 
2  

 
3  

 
 
The competencies were examined according to the procedure for the Recognition of 
Previously Acquired Competencies (RPAC) of Ghent University Association. 
 
The standards used are the competencies related to the training programme   
        (name of course/programme). 
 
To determine the competencies the following methods were applied:     
                
 
(list all methods used within this procedure). 
 
 
 
 
 
For the Accrediting Body,       seal AUGent 

 
 

The mandated person 
 
Name 
Function 
Faculty / department 
Institution       
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Form(ulier) F-RPA-11: Bewijs van Ontvangst - Engelstalig 
 

Confirmation of Acceptance 
Certificate of Competency and Summative Report 

in the framework of RPAC procedures 

 
 

 

This document must be signed by the applicant when receiving the Certificate of Competency and/or the 
Summative Report in the framework of a RPAC procedure of Ghent University Association (AUGent). 
 
 

This document confirms that  
 
Personal data applicant 

 
Surname(s):      Given name: 
 
Date and place of birth: 
 

 
On           (date) 
 
In         (name institution  + place) 
 
received his/her 
 
□    Certificate of Competency 
 
□    Summative Report 
 
following the RPAC procedure. 
 
 
 
 
 
Date + signature applicant  
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Form(ulier) F-RPA-12: Summative Report MIP 
 

 

Name MIP: 

Institute: 

Programme: 

 

Name applicant: 

Date application: 

Date assessment: 

 

 

Code 
or n° 

Description 
competency 

Method(s) Recognition competency 

Judgement based upon current 
curriculum  

(circle yes/no,  
if no, provide argument) 

C1   

□ portfolio 

□ reflection file 

□ competency based 

interview 

□ capability test 

YES/NO 

□ Supporting documents do not 

meet the following criteria:  

……………………………… 

 

□ Reflection / interview / capability 

test: has insufficiently 
demonstrated mastering the 

competency 

 

□ Other: …………………………………. 

C2   

□ portfolio 

□ reflection file 

□ competency based 

interview 

□ capability test 

YES/NO 

□ Supporting documents do not 
meet the following criteria:  

……………………………… 

 

□ Reflection / interview / capability 
test: has insufficiently 
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demonstrated mastering the 

competency  

□ Other: …………………………………. 

 

C3   

□ portfolio 

□ reflection file 

□ competency based 

interview 

□ capability test 

YES/NO 

□ Supporting documents do not 

meet the following criteria:  

……………………………… 

 

□ Reflection / interview / capability 

test: has insufficiently 

demonstrated mastering the 

competency  

 

□ Other: …………………………………. 

 

(for larger numbers of competencies, provide extra space) 

 

Within the fixed term of 5 working days (Saturdays not included) – counting from the day 
following the receipt of the summative report – a written request to reconsider the 
assessment must be send by registered mail to the Secretary of the Accrediting Body of 
AUGent (Rommelaere Instituut, Apotheekstraat 1, B-9000 Ghent). 
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Deel D Gidsen voor aanvragers 

Nederlandstalige gids voor aanvragers 
 

De gids voor de aanvrager EVC bestaat uit: 

 de EVC-Gids voor de aanvrager-gebruiker 
 de handleiding portfolio 
 het format portfolio en formulieren 
 de handleiding reflectiedossier. 

Voor Engelstalige aanvrager-gebruikers zijn er aangepaste Engelstalige versies van 
bovenstaande documenten (zie verder in dit document). 
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6 EVC-Gids voor de aanvrager 
 

6.1 Inleiding 
Het hoger onderwijs in Vlaanderen is sinds meer dan twee decennia een stuk flexibeler 
geworden. Studenten kunnen hun traject meer individueel plannen en ook relevante ervaring 
laten meetellen in het hoger onderwijs. Dit zijn de zogenaamde “eerder verworven 
competenties “ (EVC). De hogescholen en universiteiten kunnen bij de opmaak van jouw 
traject rekening houden met wat je geleerd of ontwikkeld hebt op de werkplaats, tijdens het 
verenigingsleven of via vrijwilligerswerk. Daarvoor werd een procedure ontworpen. Indien je 
denkt in aanmerking te komen voor een erkenning van je competenties, dan vind je verder 
in deze gids welke stappen je kan ondernemen en waaruit de volledige procedure bestaat. 

De EVC-procedure is de verantwoordelijkheid van de Associatie Universiteit Gent (AUGent) 
maar voor de uitvoering vertrouwen we op de expertise van de partnerinstellingen van de 
associatie: de Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen en de 
Universiteit Gent. Elke instelling is een gemandateerde instantie en heeft een of meerdere 
gemandateerde personen. De procedure is algemeen en geldt voor alle instellingen van de 
AUGent. 

Met deze gids zal je in staat zijn om je competenties duidelijk en transparant te presenteren 
in een vorm die de assessoren zal helpen bij hun evaluatie van je dossier. We vertrekken 
hierbij van de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) waarover je al beschikt. 

De meeste studenten overwegen de EVC-procedure omdat zij graag een vrijstelling wensen 
te krijgen voor een vak of opleidingsonderdeel en daardoor een deel van het 
studieprogramma niet meer moeten volgen. 

De EVC-procedure leidt echter niet rechtstreeks tot een vrijstelling. Het toekennen van deze 
vrijstellingen is zelfs geen onderdeel van de EVC-procedure zelf. Het toekennen van 
eventuele vrijstellingen is volledig in handen van de instellingen en buiten het bereik van de 
Validerende Instantie van de AUGent. Of er deelvrijstellingen worden gegeven hangt in grote 
mate af van de manier waarop het opleidingsaanbod in de instellingen is georganiseerd. Dat 
kan dus per instelling of faculteit verschillen. Om een vrijstelling te krijgen op basis van 
praktijkervaring is het wel nodig dat je eerst de EVC-procedure doorloopt. 

Het is ook nog altijd mogelijk om vrijstellingen te krijgen indien je reeds een gelijkaardig 
opleidingsonderdeel hebt gevolgd in een andere opleiding of aan een andere erkende 
onderwijsinstelling. Dan is de EVC-procedure misschien niet nodig en kan je rechtstreeks een 
vrijstelling aanvragen. We spreken dan van de erkenning van verworven kwalificaties (EVK). 
Het verschil tussen de EVC-procedure en de EVK-procedure wordt verder toegelicht 

De instellingen van de AUGent staan je graag bij in het uittekenen van een studietraject. 
Deze gids kan helpen om te bepalen of de erkenning van je eerder verworven competenties 
daarvan deel kan uitmaken. 

Graag wijzen we je ook op een nieuwe mogelijkheid vanaf het academiejaar 2022-2023: de 
“EVC Vereenvoudigde Procedure” (EVC VP). Deze aanpassing heeft tot doel om in duidelijk 
gedefinieerde gevallen bepaalde onderdelen van de huidige EVC-procedure minder belastend 
te maken voor zowel de kandidaten als de instellingen. Dit uiteraard onder de absolute 
voorwaarde dat dit de kwaliteit van de EVC-procedures niet aantast.  
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We verwijzen in onze teksten vanaf dit academiejaar naar de gewone aanpak met de term 
“Standaardprocedure”. 

 

6.2 Wat is het doel van EVC? 
De kennis en de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in de maatschappij 
veranderen snel. Het is daarom nodig dat iedereen blijft leren, ook nadat men het onderwijs 
heeft verlaten. Het hoger onderwijs wil ook toegankelijk zijn voor wie na het secundair 
onderwijs niet onmiddellijk het hoger onderwijs heeft aangevat en enkele jaren ervaring 
heeft opgedaan in bijvoorbeeld het werkveld, of voor zij die enkele jaren nadat ze hun hoger 
diploma hebben gehaald toch nog beslissen verder te studeren in het eigen of een ander 
domein. Het is de bedoeling van EVC om de verworven competenties te erkennen die het 
resultaat zijn van dit levenslang leren. De erkenning is nodig voor het eventueel inbrengen 
ervan in het verdere studietraject om de studieduur ervan in te korten. EVC kan daardoor de 
drempel tot het verder studeren een stuk verlagen. 

Met de EVC-procedure wordt relevante ervaring erkend als een of meerdere competenties en 
omschreven in een Bewijs van Bekwaamheid. Competenties kunnen een zeer verschillende 
invulling krijgen naargelang de opleiding waarvoor een EVC-procedure wordt gestart. Vooral 
de mate waarin kennis deel uitmaakt van deze competenties verschilt sterk. In academische 
opleidingen zal kennis een belangrijker element zijn dan bij professionele opleidingen.  

Hou er bij het verder doornemen van deze EVC-gids rekening mee dat deze competenties op 
twee manieren ontwikkeld kunnen worden. In eerste instantie hebben we het namelijk over 
competenties die je verworven hebt in een echte leeromgeving, bijvoorbeeld een opleiding 
gevolgd in een VDAB-centrum, via het SYNTRA-netwerk of organisaties van het sociaal-
cultureel netwerk. Daarnaast kunnen competenties ook op een spontane of minder geplande 
manier verworven worden. Het zal hierbij gaan om ervaring opgebouwd op de werkplek, het 
vrijwilligersleven of andere activiteiten binnen het dagelijkse leven. Concreet hebben we het 
hier bijvoorbeeld ook over grondige kennis van een vreemde taal door een verblijf van 
verscheidene jaren in het buitenland, of werkervaring met verschillende 
computerprogramma’s. Competenties die je verworven hebt in een echte leeromgeving 
hebben het meeste kans om erkend te worden, zeker als je ook kan aantonen dat je ze in de 
praktijk effectief hebt toegepast. 

De EVC-procedure is geen alternatieve vorm van examen. Als je bepaalde competenties 
enkel door zelfstudie verworven hebt zonder concrete toepassing, raden we je aan om een 
inschrijving voor een examencontract voor dat opleidingsonderdeel te overwegen. EVC is 
vooral bedoeld voor competenties die je verkreeg in de praktijk of waarvan je afdoende 
toepassingsmogelijkheden in een praktijksituatie kan aantonen en waarvan je ook de nodige 
bewijsstukken kan voorleggen. 

Bij het kiezen van de competenties die je door de Validerende Instantie van de AUGent wil 
laten erkennen, zal je ongetwijfeld rekening houden met de competenties die nagestreefd 
worden in het opleidingsonderdeel waarvoor je graag een vrijstelling wenst. Er kan ook 
rekening gehouden worden met competenties die horen bij de hele opleiding. 

Het EVC-dossier moet daarom worden opgemaakt aan de hand van competenties van het 
opleidingsonderdeel en/of competenties bij de opleiding.  
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Het eindresultaat van de EVC-procedure is het Bewijs van Bekwaamheid dat jouw 
competenties vermeldt. Dit document heeft voor jouw studieloopbaan slechts effect als je 
ermee naar de hogeschool of universiteit stapt met de vraag om vrijgesteld te worden voor 
een (deel van een) opleidingsonderdeel. Je zal daarom ook gevraagd worden om bij de 
keuze van de competenties die je wil laten erkennen te vertrekken van de doelstellingen 
en/of leerresultaten van de opleiding die je op het oog hebt.  

 

6.3 Naast EVC is er ook EVK 
Als aanvrager heb je doorgaans zelf een relatief duidelijk beeld van de ervaring die je bezit, 
maar de bedoeling is om deze ook zichtbaar te maken voor de assessoren. Zij beslissen 
uiteindelijk of je al dan niet een specifiek omschreven competentie bezit. Zoals later in de 
EVC-gids aan bod zal komen, moeten deze eigen ervaringen met documenten gestaafd 
worden. Tijdens dit in kaart brengen van je competenties of m.a.w. het inventariseren van 
de ervaringen en de verschillende documenten, zal je moeten blijven stilstaan bij de vraag of 
de verzamelde informatie verbonden is met EVC (Eerder Verworven Competenties) of eerder 
te maken heeft met EVK (Eerder Verworven Kwalificaties). 

Dit is belangrijk omdat EVC en EVK elk voor een verschillende procedure staan. Concreet 
betekent dit dat je alle documenten (getuigschriften van gevolgde cursussen, diploma’s 
behaald aan een buitenlandse universiteit, verslagen van werkgevers, …) zal moeten 
klasseren volgens deze onderverdeling. Indien je vaststelt dat bepaalde documenten eerder 
bij EVK horen, dan zal je je hiervoor eerst moeten richten tot de specifieke instelling hoger 
onderwijs die bij de Associatie Universiteit Gent hoort, zodat zij je hierover verder kan 
inlichten. 

 

 Eerder Verworven Competenties (EVC) 
Volgens de Codex Hoger Onderwijs zijn EVC “het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden 
en attitudes dat niet werd bekrachtigd door een studiebewijs (uit een formeel leertraject)”. 

Dit kan m.a.w. heel wat inhouden: de ervaring die je opgedaan hebt in een bedrijf, een 
computerprogramma waarmee je hebt leren werken, een verslag van je werkgever dat 
duidelijk maakt dat je heel bekwaam bent in het uitvoeren van statistische analyses, een 
cursus die je gevolgd hebt aan de VDAB, …  

Deze competenties zullen uiteindelijk na het doorlopen van de EVC-procedure al dan niet 
“erkend” worden. Dit betekent dat je tijdens deze procedure zelf informatie verzamelt 
waardoor je de assessoren ervan overtuigt dat je de competenties beheerst.  

 

 Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) 
Bij EVK is er sprake van “een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een 
formeel leertraject, al dan niet binnen het 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)”. 

 

Het kan bijvoorbeeld gaan om diploma’s, attesten, certificaten die je hebt behaald in een 
binnenlandse of buitenlandse onderwijsinstelling of een centrum voor volwassenenonderwijs. 
Die instellingen moeten als dusdanig erkend zijn. Met deze EVK’s kan je rechtstreeks een 
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vrijstelling aanvragen. Bewijsstukken die behaald werden aan niet-erkende instellingen 
kunnen wel ingebracht worden in een EVC-dossier. 

 

Samenvatting – het onderscheid tussen EVC en EVK 

Je stelt je de volgende vraag: “Werd dit bewijsstuk behaald aan een (door het Departement 
Onderwijs) erkende instelling?”  

Hierbij geldt de volgende basisredenering: 

 bewijsstuk uitgereikt door erkende instelling: indienen als EVK 
 bewijsstuk uitgereikt door niet-erkende instelling: indienen als EVC. 
 
Indien je vaststelt dat bepaalde bewijsstukken niet thuishoren bij EVK, zal je je hiervoor 
moeten richten tot de EVC-procedure. 

Bij twijfel of een bepaalde vorming of opleiding bij EVC of EVK hoort, kan je terecht bij je 
EVC-begeleider. 

 

6.4 Twee types EVC  
Naast de klassieke Standaardprocedure ontwikkelden we ook een tweede type EVC, met 
name de “Vereenvoudigde Procedure” (EVC VP). De naam verwijst naar het minder 
belastend maken van bepaalde onderdelen van de huidige EVC-procedure. Hierna wordt 
verder ingegaan op de specifieke doelgroepen die worden beoogd en wordt uitgelegd 
waaruit de Vereenvoudigde Procedure bestaat. 
 
Academiejaar 2022-2023 geldt als overgangsperiode en testjaar. Dat betekent dat niet alle 
doelgroepen in elke instelling noodzakelijk gevat kunnen worden. De keuze wordt gemaakt 
door de instelling zelf en gecommuniceerd met de kandidaten. 

Voor deze specifieke toepassing bouwen we bewust ook een beperking in. Het geheel van de 
te erkennen competenties op basis van de Vereenvoudigde Procedure binnen het kader van 
eenzelfde opleiding mag nooit een gecumuleerd maximum van 18 studiepunten 
overschrijden. Dat maximum is wat beoogd wordt bij een eventuele erkenning en ook 
daarop volgende vrijstellingen. Met “gecumuleerd” bedoelen we zowel de gecombineerde 
doelgroepen (zie verder) als consecutieve aanvragen in de tijd. En dit voor de totaliteit van 
de AUGent, dus ook over de grenzen van de instellingen heen. 

 
Voor complexere aanvragen of verzoeken met meerdere doelstellingen blijft de 
Standaardprocedure onverkort aangewezen. 
 

 Doelgroepen 

 Studenten die enkel talige competenties willen bewijzen 
De eerste doelgroep bestaat uit studenten die door levensomstandigheden een hoog 
niveau van meertaligheid hebben (vb. door meertalige opvoeding, een verblijf in het 
buitenland, een ander land van herkomst, …). Het erkennen van hun meertaligheid betekent 
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dat ze talige competenties op elementair, verdiepend en/of afsluitend 
niveau mogen aantonen.   
 
Verder bestaat de doelgroep uit studenten die via een eerder gevolgde 
bacheloropleiding een talige competentie konden ontwikkelen die van voldoende hoog 
niveau is voor het vakdomein van de nieuwe opleiding en die dit niet kunnen staven op basis 
van een creditbewijs via een EVK-procedure. 
 
In een verkort modeltraject wordt vertrokken van de leerresultaten van een opleiding op 
afsluitend niveau. Hiermee willen we garanderen dat de diploma’s die we afleveren, voldoen 
aan dit hoogste niveau. Vrijstellingen voor talige opleidingsonderdelen op elementair en 
verdiepend niveau worden reeds meegenomen in het verkort traject. Het erkennen 
van vakdomeinspecifieke talige competenties van studenten die van een andere opleiding 
komen, betekent dat ze ook talige competenties op afsluitend niveau mogen aantonen.   

 

 Studenten die competenties op leerdoelniveau kunnen aantonen (en niet 
op niveau van leerresultaten) 

Leerresultaten of afsluitende competenties vormen de kapstok voor alle curricula. Er zijn 
opleidingen waar ook met deelcompetenties gewerkt wordt. Maar er zijn ook opleidingen 
waar er niet met deelcompetenties gewerkt wordt maar met leerdoelen. Elk leerresultaat 
wordt daarbij op een systematische manier via leerdoelen op verschillende niveaus van 
complexiteit opgebouwd tot op eindniveau.  

EVC VP wordt interessant wanneer studenten bepaalde leerresultaten reeds tot een bepaald 
niveau (niet het eindniveau) van competentieontwikkeling bezitten en hiervoor een Bewijs 
van Bekwaamheid wensen te verkrijgen. Dit maakt het voor hen mogelijk om gemakkelijker 
vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen (OLOD’s) die aan de afsluitende 
OLOD’s voorafgaan. 

EVC VP kan voor de erkenning van competenties op leer(doel)niveau niet aangevraagd 
worden voor een afsluitend opleidingsonderdeel. Daarvoor moet gebruik gemaakt worden 
van de Standaardprocedure. 

 

 Studenten die extra engagementen kunnen aantonen 
Met EVC VP kan de AUGent een nieuwe doelgroep aanboren: studenten die een extra 
engagement opnemen en zo generieke competenties verwerven op het niveau van het hoger 
onderwijs (VKS-niveaus 5, 6, 7 en 8). Voor de erkenning kan dit engagement zich zowel 
binnen de universiteit of hogeschool als in een breder maatschappelijk kader situeren, maar 
is wel steeds gelinkt aan de hoger onderwijs setting.    
 
Bijvoorbeeld: studentenvertegenwoordigers, studenten die zomercursussen geven, studenten 
die tutor zijn voor medestudenten, studenten die zich engageren in de rolmodellenwerking, 
studenten die internationale studenten opvangen, … 
 
Via EVC VP kunnen ze deze competenties bewijzen. Deze worden verzilverd in een Bewijs 
van Bekwaamheid en vervolgens kunnen ze voor opleidingsonderdelen met generieke 
competenties vrijgesteld worden.   

Indien de betrokken instelling daarvoor kiest, kan het Bewijs van Bekwaamheid aangevuld 
worden met of opgenomen worden in een erkende “badge” en/of geplaatst worden in een 



   

 

Versie geldig vanaf AJ 2022-2023  104 | P a g i n a  

 

specifiek “badge”-traject. Een verworven badge komt eveneens in aanmerking als basis voor 
een eventuele erkenning in het kader van EVC VP.  
De basisprincipes en procedure voor het toekennen van “badges” zullen via een specifieke 
bijlage per instelling aan het reglement worden toegevoegd. 

 

 Procedure EVC VP 
In tegenstelling tot de Standaardprocedure bestaat het verloop van EVC VP uit: 

 in het begeleidingsgesprek bij aanvang van de EVC-procedure wordt bekeken of de 
kandidaat in aanmerking komt voor de Vereenvoudigde Procedure of niet 

 vrijstelling van het portfolio: er wordt meteen een interview, proef of reflectie gepland 
 beoordeling door minimum 1 assessor. 

In principe wordt niet afgeweken van de twee vaste aanmeldingsmomenten (1 april en 1 
november) van de gewone procedure, maar op gegronde vraag van de student kan hier 
eveneens een uitzondering worden toegestaan. 

Voor kandidaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarvoor de 
EVC VP-procedure wordt opgestart, is er vrijstelling van betaling van de kosten. Tegen de 
beslissing van de begeleider is geen beroep mogelijk. 
 

6.5 Kom ik in aanmerking? 
De EVC-procedure legt geen eisen vast m.b.t. het aantal jaren werkervaring dat je moet 
bezitten, de hoeveelheid cursussen en extra opleidingen die je gevolgd moet hebben. Maar 
net zoals bij een gewone inschrijving in het hoger onderwijs zal je wel moeten beantwoorden 
aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs. Deze zijn terug te vinden 
in het onderwijs -en examenreglement van de instelling van de Associatie Universiteit Gent, 
waar je je uiteindelijk zal inschrijven. 

Indien je niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, kunnen de instellingen je alsnog de 
toegang tot het hoger onderwijs geven, maar meestal zal je dan eerst een ander 
bekwaamheidsonderzoek moeten ondergaan. Dit onderzoek voor toegang valt niet onder de 
EVC-procedure. Voor de kandidaten tot een bacheloropleiding verwijzen we naar de brochure 
AUGent Toelatingsonderzoek Gids voor Aanvragers (www.augent.be). Voor de 
graduaatsopleidingen zie www.toelatingsonderzoek.be  

 

6.6 Wat levert een EVC-procedure mij op? 
Wanneer je een EVC-procedure met succes doorlopen hebt, ontvang je uiteindelijk een 
Bewijs van Bekwaamheid en dus NIET automatisch een vrijstelling. Mogelijke vrijstelling(en) 
voor bepaalde opleidingsonderdelen zal je pas later verkrijgen op basis van dit Bewijs van 
Bekwaamheid. De goedkeuring voor het al dan niet krijgen van een vrijstelling is hierbij 
volledig in handen van de hogeschool of universiteit zelf.  

 

 Bewijs van Bekwaamheid 
Het Bewijs van Bekwaamheid is het resultaat van een succesvolle EVC-procedure en het 
officiële bewijs van je bekwaamheid in bepaalde gebieden. Het geeft m.a.w. duidelijk weer 
welke competenties door de Validerende Instantie van de AUGent erkend worden. Uiteraard 

http://www.toelatingsonderzoek.be/


   

 

Versie geldig vanaf AJ 2022-2023  105 | P a g i n a  

 

kunnen daar enkel competenties vermeld staan die je via deze procedure liet onderzoeken. 
Competenties die niet erkend werden door het bekwaamheidsonderzoek, worden ook niet op 
het bekwaamheidsbewijs vermeld. Dit document wordt opgesteld door de instelling zelf en 
uitgereikt in naam van de Validerende Instantie van de AUGent. 
 

 Waar kan ik terecht met het Bewijs van Bekwaamheid? 
De EVC-regelgeving spreekt over een associatiebrede geldigheid. Dit betekent dat een Bewijs 
van Bekwaamheid uitgereikt door de AUGent zeker geldig zal zijn binnen de 
partnerinstellingen van de associatie: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, 
Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. Of andere instellingen het Bewijs van 
de Bekwaamheid van de AUGent zullen erkennen, is niet gegarandeerd.  

In de instellingen van de AUGent zal je dit Bewijs van Bekwaamheid enkel met zekerheid 
kunnen gebruiken voor de opleiding waarvoor de procedure of het onderzoek is uitgevoerd. 
Competenties hebben vaak een opleidingsgebonden invulling. Een competentie die erkend 
werd in het kader van opleiding A, krijgt niet noodzakelijk dezelfde erkenning in opleiding B. 
Indien je een andere opleiding wenst te volgen, is het eventueel mogelijk dat je voor 
bepaalde erkende competenties je Bewijs van Bekwaamheid als EVK kunt benutten. Veelal 
zal je, gezien de contextgebondenheid van competenties, opnieuw een aanvraag moeten 
indienen. Daarna volgt een nieuw bekwaamheidsonderzoek dat uiteindelijk kan leiden tot 
een nieuw Bewijs van Bekwaamheid. Raadpleeg hiervoor de EVC-begeleider van de 
instelling. 

 

 Hoelang blijft een Bewijs van Bekwaamheid geldig?  
In principe blijft je Bewijs van Bekwaamheid binnen de AUGent onbeperkt geldig. Door de 
ontwikkelingen in de programma’s van de opleidingen is de kans op vrijstelling evenwel vaak 
kleiner naarmate het Bewijs van Bekwaamheid minder recent is. 

 

 Vrijstelling via EVC 
De aanvraag van een vrijstelling maakt geen deel uit van de EVC-procedure. Men zal deze 
vrijstelling pas verkrijgen ná het doorlopen van de EVC-procedure en dus nadat het Bewijs 
van Bekwaamheid is uitgereikt. Dit is logisch aangezien je bij de EVC-aanvraag duidelijk 
moet aangeven welke competenties je erkend wil zien en niet voor welke 
opleidingsonderdelen je vrijgesteld wil worden. 

Het is de hogeschool of de universiteit (faculteit) die autonoom bepaalt welke vrijstelling(en) 
je krijgt op basis van een Bewijs van Bekwaamheid. Een vrijstelling betekent dat men een 
(deel van een) opleidingsonderdeel uit je studieprogramma schrapt. Deze vrijstelling zorgt 
ervoor dat je studieomvang vermindert. Je betaalt voor het vrijgestelde opleidingsonderdeel 
ook geen studiegeld. 

Bij het kiezen van de competenties die je door de Validerende Instantie van de AUGent wil 
laten erkennen, heb je ongetwijfeld rekening gehouden met de competenties die nagestreefd 
worden met het opleidingsonderdeel waarvoor je graag een vrijstelling wenst. Er kan ook 
rekening gehouden worden met competenties die horen bij de gehele opleiding. 

Bij het behandelen van een aanvraag voor een vrijstelling (op basis van EVC) vertrekt men 
ook van de competenties van de opleiding en/of het opleidingsonderdeel en gaat men na of 
het Bewijs van Bekwaamheid voldoende aantoont dat je die competenties beheerst.  
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De procedure die je moet volgen voor het verkrijgen van een vrijstelling verschilt per 
instelling en soms per opleiding. Raadpleeg hiervoor de instelling waar je je wenst in te 
schrijven. 

 

6.7 Welke stappen moet je doorlopen? 
De EVC-procedure bestaat uit vijf onderdelen. Het doorlopen van deze procedure zal 
uiteindelijk leiden tot de erkenning van je competenties. 

Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: 

1. begeleiding 
2. aanmelding 
3. bekwaamheidsonderzoek 
4. erkenning 
5. nazorg. 

 
 

6.8 Wat houdt de begeleiding in? 
De centrale persoon met wie je gedurende deze fase contact zal hebben is de EVC-
begeleider, die verbonden is aan de instelling of aan de opleiding waarvoor je interesse hebt. 

Het staat je altijd vrij om deze begeleidingsfase al dan niet te volgen. Om gebruik te kunnen 
maken van de Vereenvoudigde Procedure, is het akkoord van de begeleider evenwel altijd 
vereist. 

 

 Wat mag je verwachten van de begeleider? 
De begeleider kan samen met jou enkele taken uitvoeren: 

 De EVC-procedure verder uitleggen, steunend op de informatie uit de EVC-gids.  
Welke stappen zal je moeten doorlopen? Welke informatie zal je moeten verzamelen? 
Wat is het resultaat van de procedure? Hoelang duurt de procedure? 

 Informeren over het bekwaamheidsonderzoek. 
De begeleider zal je informeren over de verschillende technieken die kunnen gehanteerd 
worden tijdens het bekwaamheidsonderzoek.  
De gemandateerde persoon (MIP) stelt bij voorkeur voor elke opleiding een lijst op 
waarin per competentie aangeduid wordt welke techniek moet toegepast worden bij de 
Standaardprocedure: portfolio eventueel aangevuld met reflectiedossier, 
beheersingsproef of competentiegericht interview. Bij de Vereenvoudigde Procedure is 
dat het reflectiedossier, de beheersingsproef of criteriumgericht interview. 

 Helpen bepalen of een EVK-procedure mogelijk is. 
Hoe op basis van de studiebewijzen een EVK-procedure starten?  

 Advies geven bij de samenstelling van je portfolio. 
Voor de samenstelling van het portfolio is er een handleiding. Bij vragen kan contact 
opgenomen worden met de begeleider. 

 Informatie geven over de procedure voor het toelatingsonderzoek, ingeval van 
afwijkende toelatingsvoorwaarden 

 Informatie geven over de procedure voor het behalen van vrijstellingen, of je 
doorverwijzen naar de bevoegde dienst. 
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Als je toch een EVK-procedure wil opstarten of je hebt je Bewijs van Bekwaamheid en wil 
een vrijstelling vragen, zal de begeleider je daarbij eveneens kunnen helpen. 

 

De begeleiding kan vooral tijdens de aanvang van de procedure een belangrijke plaats 
innemen, maar ook tijdens het verdere verloop - hetzij iets minder op de voorgrond - 
aanwezig blijven. De begeleider zal je dan enkel kunnen zeggen in welke fase het dossier 
zich bevindt. Op deze manier kun je het verloop van de procedure stapsgewijs volgen. 

 

 Je blijft zelf verantwoordelijk voor je portfolio 
 De begeleider neemt geen beslissingen in jouw plaats. 

De begeleider geeft advies dat je al dan niet volgt. Je blijft zelf verantwoordelijk. Het 
advies van de begeleider is op zich geen voldoende reden om gelijk te krijgen in een 
eventuele beroepsprocedure. 

 Verwacht van de begeleider niet dat hij/zij het portfolio zal samenstellen. 
De begeleider is geen tutor of docent die jou begeleidt bij een leerproces. De begeleider 
helpt je alleen de competenties die je al bezit in kaart te brengen zodat de assessoren er 
een juist oordeel over kunnen geven. Verwacht van de begeleider dus niet dat hij voor 
jou bewijsmateriaal zal verzamelen. 

 Het is niet de taak van de begeleider om jouw teksten (naar vorm of inhoud) te 
herschrijven. 

 Verwacht niet van de begeleider dat hij/zij een voorspelling geeft over de competenties 
die wel of niet erkend zullen worden. 
De gesprekken met de begeleider zullen vooral adviserend zijn. De begeleider kan wel 
aangeven of je leer- en werkervaringen relevant zijn in het licht van de 
beoordelingsstandaarden van een bepaald opleidingsonderdeel, maar dit mag je niet 
interpreteren als een deel van de beslissing. 
De begeleider wil jou enkel helpen om zoveel mogelijk van jouw competenties te laten 
erkennen, maar hij neemt de uiteindelijke beslissing niet en wordt ook niet door de 
assessoren bevraagd. 
Een begeleider is doorgaans goed geïnformeerd over de EVC-dossiers die al aan bod zijn 
geweest maar beslist niet over de erkenning. 

 

6.9 Wat houdt de aanmelding in? 
De aanmelding is verplicht en vindt plaats conform de praktische modaliteiten van de 
instelling van de opleiding waarvoor je de aanvraag indient. Je moet je hiervoor persoonlijk 
aanmelden of gebruik maken van de elektronische aanmelding (indien voorzien). Informatie 
vind je op de website van de instelling. 

Bij het eerste contact zal je contactpersoon nagaan of je volledig op de hoogte bent van de 
procedure en of je reeds in het bezit bent van een EVC-gids, en – voor de 
Standaardprocedure – van het format om je portfolio samen te stellen. Verder zal je tijdens 
of na deze aanmelding een aanvraagdossier moeten indienen dat bestaat uit twee 
voorgestructureerde documenten, in het bijzonder: 

 een EVC-aanvraag-formulier (F-EVC-01) met daarop de vermelding van  
 een aantal persoonsgegevens  
 de opleiding waarvoor je de procedure wil starten 
 de documenten die duidelijk maken dat je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden 

voor de opleiding 
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 de competenties die je wil laten erkennen. 
 je portfolio (F-EVC-02, 03, 04 en 05 en bewijsstukken). Dit zal een verzamelmap worden 

waarin je per competentie aan de hand van een aantal bewijsstukken duidelijk probeert 
aan te tonen dat je die competentie bezit. 

 

Voor de Vereenvoudigde Procedure vul je het daartoe gepaste formulier in (F-EVC-01bis). 

De aanmelding zal bij de Standaardprocedure pas officieel zijn nadat je de betaling hebt 
uitgevoerd. 

Vanaf het moment dat je je registreert, ga je met de associatie een contractuele verbintenis 
of overeenkomst aan en wordt je aanvraag opgenomen in een register. 

Na deze registratie start de procedure. Dat wil zeggen dat je uiterlijk dertig werkdagen 
(uitgezonderd zaterdagen) na de eerste deadline volgend op het registreren van de EVC-
aanvraag bericht ontvangt of en voor welke competenties je een Bewijs van Bekwaamheid 
ontvangt. Vakantieperiodes voor de studenten werken opschortend. De gemandateerde 
instantie of persoon (MIP) kan ook afwijken van deze deadline of de periode verlengen om 
gemotiveerde redenen. In dat geval word je verwittigd. 

Je kunt op elk moment in het academiejaar een aanvraag voor een EVC-procedure indienen. 
De instellingen hanteren twee specifieke deadlines: 1 april en 1 november. 

 

6.10  Wat is een bekwaamheidsonderzoek? 
Het bekwaamheidsonderzoek is een verplicht onderdeel van de procedure, dat volgt op de 
aanmeldingsfase. 

Dit onderzoek vormt de kern van de EVC-procedure omdat op dat moment de competenties 
die je op het aanmeldingsformulier hebt aangeduid, onderzocht en vervolgens al dan niet 
erkend worden. Men zal uiteindelijk besluiten of de documenten aantonen of je de 
competentie al dan niet beheerst. 

  Verloop van het bekwaamheidsonderzoek 
Het bekwaamheidsonderzoek kan onderverdeeld worden in twee stappen: 

 elke aanvrager moet voor het bewijzen van de betreffende competenties een portfolio 
opmaken. Dat is enkel nodig in de Standaardprocedure. Bij de Vereenvoudigde Procedure 
voor specifieke doelgroepen vervalt het portfolio. 

 het portfolio kan in de Standaardprocedure worden aangevuld met één van volgende 
aanvullende technieken: ofwel een reflectiedossier, ofwel het competentiegericht 
interview, ofwel een beheersingsproef.  
Bij de Vereenvoudigde Procedure wordt onmiddellijk gebruik gemaakt van één van 
deze technieken. De gemandateerde instantie of persoon (MIP) bepaalt welke 
beoordelingstechniek toegepast moet worden voor welke competentie en informeert de 
begeleider hieromtrent. 

 Indien de assessoren bij de Standaardprocedure tot een tegengesteld oordeel komen, 
beslist de MIP. Doorgaans wordt een bijkomende techniek toegepast. 
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  Technieken 

 Het portfolio 
Het portfolio zal in de Standaardprocedure het basisdocument zijn waarmee je kan aantonen 
of je reeds een competentie bezit. Per competentie moet je een overzicht geven van je leer- 
en werkervaring: wat heb je allemaal onder de knie m.b.t. die competentie? 

Je zal een map van bewijsstukken (evaluatieverslagen, maquettes, papers, 
opleidingscertificaten die niet verbonden zijn met EVK, …) aanleggen waarmee je zal 
aantonen of je voldoende relevante ervaring hebt m.b.t. de verschillende competenties.  

6.10.2.1.1  Hoe stel ik een portfolio samen? 
Voor het portfolio wordt een gestructureerd format ter beschikking gesteld.  

Het portfolio wordt 

 ofwel in drie exemplaren op papier afgeleverd bij de aanmelding 
 ofwel elektronisch opgeleverd.  
De werkwijze is afhankelijk van de instelling van je keuze. 

In het format vind je de documenten die je nodig hebt voor de samenstelling van je portfolio 
alsook aanwijzingen en tips. Indien je nog niet over dit document beschikt, kun je je richten 
tot de contactpersoon van de instelling. 

6.10.2.1.2  Hoe wordt een portfolio beoordeeld? 
Er zullen minstens twee assessoren zijn die onafhankelijk van elkaar een oordeel geven over 
elk van je competenties en dus de waarde bepalen van de documenten of 
competentiebewijzen die door jou zijn ingeleverd. Er kunnen dus meerdere assessoren 
ingeschakeld worden, zeker als je veel uiteenlopende competenties laat erkennen. 

De assessoren zijn personen die over heel wat expertise beschikken over de inhouden van 
de opleiding. Ze komen namelijk uit het werkveld of uit de opleiding zelf. De assessoren 
komen onafhankelijk van elkaar tot een oordeel. Tijdens het beoordelen van het portfolio 
wisselen de assessoren geen informatie uit. Ze maken elk een verslag van het onderzoek dat 
ze hebben uitgevoerd. Bij twijfel of verschillen in conclusie kunnen zij wel aanvullend overleg 
plegen om tot consensus te komen. 

In eerste instantie zullen de bewijsstukken gecontroleerd worden op enerzijds hun 
authenticiteit, en anderzijds de relevantie. Bewijsstukken die hieraan niet voldoen, zullen in 
het verdere verloop van de procedure niet meer opgenomen worden. Assessoren hoeven 
met deze documenten dan ook geen rekening meer te houden. De overige twee criteria, 
variatie en kwantiteit, worden bekeken over het geheel van de bewijsstukken heen. Meer 
informatie over de criteria vind je verder in dit document. 

 Het reflectiedossier 
Voor het bewijzen van bepaalde competenties kan gevraagd worden een reflectiedossier in 
te vullen. In het reflectiedossier bewijs je dat je in staat bent om wat je via (werk)ervaring 
hebt geleerd te verbinden met de standaarden die de opleiding voor die competentie 
hanteert. 

Voor het invullen van het reflectiedossier wordt eveneens een sjabloon ter beschikking 
gesteld. 

 Het competentiegericht interview 
Tijdens het interview word je op een gestructureerde manier bevraagd over je competenties.   
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Bij de Standaardprocedure vertrekken de assessoren van het portfolio. Het is niet de 
bedoeling dat je op dat ogenblik nog nieuwe argumenten of bewijsstukken aanbrengt. Die 
moeten in het portfolio zitten. 

Bij EVC VP kan de assessor eventueel vragen om ondersteunende documenten mee te 
brengen. 

Men zal je vooral vragen naar concrete voorbeelden die aantonen dat je de competentie 
beheerst. Hierdoor wil men een zo specifiek en nauwkeurig mogelijk beeld krijgen van de 
competentie.  

Je kunt je enkel voorbereiden op het competentiegericht interview door het portfolio – in 
voorkomend geval - nog eens goed te herlezen en je af te vragen welke vragen de 
assessoren zouden kunnen stellen om na te gaan of je de competenties echt wel zelf 
beheerst. Het interview kan afgenomen worden door minstens twee assessoren (bij de 
Standaardprocedure) of minstens een assessor (bij de EVC VP).  

 De beheersingsproef 
Deze proef kan afhankelijk van je competentie verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld 
een simulatieopdracht, een casestudie of een kennistoets. 

In sommige opleidingen komen bepaalde competenties voor waarbij de kans groter is dat je 
als aanvrager een dergelijke proef moet uitvoeren, bijvoorbeeld vaardigheden die 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een experiment, een medische handeling enz. 

De beheersingsproef is geen examen over de doelstellingen van een opleidingsonderdeel. 
Met de beheersingsproef zal men in de Standaardprocedure nagaan in welke mate je de 
competenties uit je portfolio effectief op vraag (en indien mogelijk in een levensechte 
situatie) kan uitvoeren. Het portfolio zal voor elke competentie waarvoor je een 
beheersingsproef moet afleggen wel al enkele bewijsstukken moeten omvatten. Het 
vooruitzicht op een mogelijke beheersingsproef mag er niet toe leiden dat je nalaat om de 
nodige bewijsstukken toe te voegen. Enkel als het portfolio al redelijkerwijs kan aantonen 
dat je de competenties enigszins beheerst zal men overgaan tot een beheersingsproef. Is het 
portfolio niet overtuigend, dan gaat men niet over tot een beheersingsproef. 

 

  Eindresultaat van het bekwaamheidsonderzoek 
Op basis van het uitgevoerde bekwaamheidsonderzoek neemt de gemandateerde persoon 
voor elke competentie één van de onderstaande beslissingen: 

 Het is voldoende bewezen dat de aanvrager de competentie beheerst. De competentie 
wordt erkend. 

 Het is onvoldoende bewezen dat de aanvrager de competentie beheerst. De competentie 
wordt niet erkend. 

 

De gemandateerde instantie/persoon (MIP) stelt een verslag op. Hierin wordt een overzicht 
gegeven van alle onderzochte competenties met daarbij de vermelding of deze al dan niet 
erkend worden en in geval van niet-erkenning een korte omschrijving van de reden hiervoor. 
Eveneens wordt per competentie aangeduid op basis van welke soort techniek de 
beoordeling gebeurde (portfolio en/of reflectiedossier en/of een competentiegericht interview 
en/of een beheersingsproef). 
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6.11  Wat is de erkenning? 
Erkenning van je competenties is op zich niets meer dan het opmaken van een Bewijs van 
Bekwaamheid door de instelling en dit in de naam en onder de bevoegdheid van de 
Validerende Instantie van de AUGent. 

Het Bewijs van Bekwaamheid en het verslag van de gemandateerde instantie of persoon zijn 
dus niet hetzelfde. Het verslag is een opsomming van “alle competenties” waarvoor je de 
EVC-procedure hebt gestart met de vermelding of ze erkend worden of niet. Het Bewijs van 
Bekwaamheid is een officieel document. Het is het laatste document van de EVC- procedure 
en omvat een opsomming van de erkende competenties voor de opleiding die je wenst te 
volgen. 

Binnen 30 werkdagen (uitgezonderd zaterdagen) na de start van de procedure ontvang je 
een bericht of en voor welke competenties je een Bewijs van Bekwaamheid ontvangt, het 
eventuele Bewijs van Bekwaamheid en een afschrift van het verslag van de MIP i.v.m. het 
besluit dat men nam. Officiële vakantieperiodes voor de studenten werken opschortend. 

Je zal het Bewijs van Bekwaamheid zelf moeten afhalen en tekenen voor ontvangst bij de 
studentenadministratie van de opleiding waarvoor de EVC-procedure werd gestart. De 
onderwijsinstelling kan ook voorzien dat je digitaal je ontvangst van de mail met bijhorende 
documenten kan of moet bevestigen. 

Na het verkrijgen van dit Bewijs van Bekwaamheid kan je je eventueel richten tot de 
instelling waar je zich hebt ingeschreven om vrijstellingen te vragen op basis van je EVC-
Bewijs van Bekwaamheid.  

 

6.12  Wat kost de EVC-procedure? 
Onderstaande tabel geeft weer wat een EVC-procedure in een aantal verschillende situaties 
zal kosten. De basis administratieve kost is altijd 55 euro (inbegrepen in het totale bedrag 
dat je voor het bekwaamheidsonderzoek betaalt). Het volledige bedrag moet betaald worden 
bij de aanmeldingsfase en is dus onafhankelijk van de erkenning van de competenties. 

EVC-procedure met als doel … Kostprijs 

1. een aantal competenties te laten erkennen van een 
graduaatsopleiding, bacheloropleiding en/of een 
masteropleiding 

155 euro 

 

2. alle competenties te laten erkennen van een graduaatsopleiding  335 euro 

3. alle competenties te laten erkennen van een bacheloropleiding 590 euro 

4. alle competenties te laten erkennen van een masteropleiding 
(indien je geen onderliggend bachelordiploma bezit) 
 

770 euro 

5. alle competenties te laten erkennen van een masteropleiding 
indien je over het bachelordiploma beschikt (dat tot 
onmiddellijke instroom tot de masteropleiding leidt) 
 

350 euro 
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Voor ingeschreven studenten die gebruik kunnen maken van de Vereenvoudigde Procedure 
(EVC VP) en tevens voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarvoor de 
EVC-procedure wordt opgestart, is er vrijstelling van betaling van de kosten. 

6.13  Is er beroep mogelijk in de EVC-procedure? 
Indien je niet akkoord gaat met de beslissing over de erkenning van je competenties en je 
daarvoor gegronde redenen hebt, kan je in beroep gaan bij de Validerende Instantie. 

Neem eerst contact op met de EVC-begeleider. Hij kan je meer toelichting geven bij de 
inhoud van het Bewijs van Bekwaamheid, het verslag en bij het verloop van je EVC-
aanvraag. 

Indien je na de argumentatie van de EVC-begeleider ervan overtuigd blijft dat de procedure 
voor het erkennen van je competenties niet goed werd uitgevoerd, dan bestaat de 
mogelijkheid om intern beroep aan te tekenen binnen een termijn van vijf werkdagen na het 
aftekenen voor ontvangst van het verslag van de MIP en eventueel Bewijs van 
Bekwaamheid. De vakanties werken opschortend en zaterdagen worden niet geteld als 
werkdagen. 

Je bezorgt schriftelijk een gemotiveerde vraag tot heroverweging aan de secretaris van de 
Validerende Instantie van de AUGent per adres: AUGent, Rommelaere Instituut, 
Apotheekstraat 1, 9000 Gent. Je verstuurt dit schrijven aangetekend per post (de 
datumstempel of bewijs van de postdienst telt) of geeft het persoonlijk op dit adres af (enkel 
na afspraak) tegen een bewijs van ontvangst. 

De secretaris van de Validerende Instantie gaat de ontvankelijkheid van het bezwaar na. Hij 
kan hiervoor de aanvrager horen of schriftelijk contacteren, indien de motivatie van het 
bezwaar onvoldoende duidelijk is. In voorkomend geval kunnen ook de begeleider, de 
beoordelaars en/of andere relevante personen gehoord worden of schriftelijk om informatie 
worden verzocht. 

Binnen een termijn van twee weken krijg je een schriftelijke bevestiging (per mail) of je 
vraag ontvankelijk is. Is dit het geval, dan wordt je vraag door de Validerende Instantie van 
de AUGent behandeld. 

Bij ontvankelijkheid vraagt de secretaris de assessor(en) (in voorkomend geval opnieuw) te 
beraadslagen of afwegen met overweging van de gegevens die naar aanleiding van het 
bezwaar aan het beraadslagingsdossier werden toegevoegd. De assessor(en) kunnen na de 
herevaluatie beslissen: 

 de competenties toch te erkennen 

 de aanvraag tot erkenning te verwerpen 
 in geval van twijfel de aanvrager op te roepen om bepaalde onderdelen van het 

bekwaamheidsonderzoek opnieuw af te leggen. In dit geval is een tweede beraadslaging 
van de assessor(en) noodzakelijk om tot een eindoordeel te komen. Hierdoor wordt de 
totale beslissingstermijn opgeschort. 

 

Alle intern aangetekende beroepen leiden op gemotiveerde wijze tot een bevestiging van de 
oorspronkelijke beslissing of tot een herziening van deze beslissing. 

De uitvoering van de beslissing van de Validerende Instantie gebeurt door de instelling waar 
de EVC-aanvraag is ingediend. 
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De beroepsprocedure wordt in zijn geheel binnen een termijn van 21 kalenderdagen na de 
bevestiging van ontvankelijkheid van het bezwaarschrift afgehandeld. Deze termijn kan om 
een gegronde reden verlengd worden. Als aanvrager word je hiervan op de hoogte gebracht. 

Bij een beroepsprocedure kan je geen aangepast portfolio indienen. Het beroep wordt altijd 
behandeld op basis van het portfolio dat bij de aanmelding werd ingediend.  

Je kan de Validerende Instantie (VI) verzoeken om een “waarnemer” (dat is één van de 
leden van de VI niet verbonden aan de betrokken instelling of de secretaris) af te vaardigen 
bij één van de fases van het beroep. Het is aan de VI om te bepalen wie zij afvaardigt. 

Indien je niet akkoord gaat met de wijze waarop je bezwaar werd behandeld, kan je het 
dossier voorleggen aan de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. 
Voor meer informatie: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/raad/default.htm  
(Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen, Hendrik Consciencegebouw 7 
A, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel). 

De discussie omtrent het al dan niet verkrijgen van vrijstellingen is geen onderdeel van deze 
EVC-procedure. Je zal dan ook in het kader van EVC geen beroep kunnen aantekenen bij de 
Validerende Instantie tegen de beslissing van de opleidingen omtrent het geven van 
vrijstellingen. 

 

  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/raad/default.htm
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6.14  Slotbeschouwing 
Het begrip “erkenning van eerder verworven competenties” kent een breed 
toepassingsgebied. Ook in Vlaanderen zijn er EVC-initiatieven die gericht zijn op specifieke 
beroepsgroepen en er zullen ongetwijfeld nog andere EVC-procedures ontstaan. EVC zoals ze 
in deze gids beschreven wordt, heeft enkel betrekking op de competenties en doelstellingen 
die ook in het Vlaamse hoger onderwijs aan de hogescholen en universiteiten worden 
nagestreefd. Deze EVC-gids is in de eerste plaats bedoeld voor aanvragers die zich reeds als 
student hebben ingeschreven of dit van plan zijn. 

EVC in het hoger onderwijs is de bevoegdheid van de associaties, maar in de AUGent zijn het 
de opleidingen die de beoordeling effectief zullen uitvoeren. De Validerende Instantie streeft 
ernaar om de uniforme kwaliteit van de procedures te garanderen.  

De EVC-reglementering blijft in ontwikkeling. De houdbaarheid van deze EVC-gids is dus ook 
beperkt. Vraag de EVC-begeleiders in de instellingen naar de meest recente stand van zaken. 

De procedure kan je misschien formeel en ingewikkeld lijken. De kernidee is echter dat je 
reeds over een aantal competenties beschikt. Daar zijn zeker materiële stukken voor 
beschikbaar. Deze neem je op in het dossier. Elke vorm van hoger onderwijs veronderstelt 
een zekere vaardigheid in het reflecteren over wat men kan. Dat wordt jou in de 
Standaardprocedure ook gevraagd in het portfolio in de vorm van een argumentering.  

De partnerinstellingen van de AUGent kijken er zeker naar uit om je als student te kunnen 
verwelkomen. Met jouw ervaring vorm je een verrijking voor onze leergemeenschap. 

 

6.15  Waar kan ik terecht? 
Afhankelijk van in welke instelling je de EVC-procedure wenst te doorlopen, kun je terecht bij 
de contactpersonen. De gegevens vind je op de websites van de instellingen en op de 
website van de AUGent.  
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7 Handleiding portfolio  
 

7.1 Inleiding 
Je staat aan het begin van een EVC-procedure. De algemene informatie over de procedure 
op zich kun je in de EVC-gids vinden. Deze bevat alle fundamentele informatie zoals de 
stappen die je moet doorlopen in de procedure, de kostprijs en mogelijkheden tot beroep.  
 
Het portfolio is in de Standaardprocedure het basisdocument waarmee je aantoont dat je de 
competenties die je erkend wil zien, effectief ook in huis hebt. In dit document vind je de 
nodige informatie en documenten om je portfolio samen te stellen. Het portfolio is een 
essentiële bouwsteen in je aanvraag. Alleen bij de Vereenvoudigde Procedure voor een zeer 
beperkt aantal doelgroepen (EVC VP) wordt geen gebruik gemaakt van een portfolio. 
 
In het algemeen betekent “portfolio” een map waarin stukken worden bijgehouden. Vertaald 
naar de EVC-procedure betekent dit dat je een dossier aanlegt met de bewijsstukken van de 
competenties die je wil aantonen. Dit doe je niet zomaar willekeurig, het portfolio is niet 
enkel een verzamelmap. Essentieel is dat je de bewijsstukken op een welbepaalde wijze 
presenteert en over die bewijsstukken reflecteert. Het eerste deel van dit document heeft tot 
doel een handleiding te zijn om je bij die taak de nodige aanwijzingen te geven. Hoewel je 
zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud en vormgeving van je portfolio, kun je bij twijfels 
of problemen steeds terecht bij je EVC-begeleider. 
 
Verder in de gids voor aanvragers vind je het “format” op basis waarvan je je portfolio 
samenstelt. Je portfolio omvat de volgende documenten: een Curriculum Vitae en een lijst 
van competenties die je wenst aan te tonen met bijbehorende bewijsstukken. 
Je moet bij de aanmelding drie exemplaren van je portfolio op papier afleveren en het 
origineel ervan laten verifiëren. Bij een elektronische registratie worden achteraf afspraken 
gemaakt voor de verificatie van de originele stukken. 
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7.2 De onderdelen van je portfolio 
Hieronder vind je een opsomming van de onderdelen van je portfolio die je moet 
vervolledigen, hoe je dit moet doen en waarom. Waar nodig worden een aantal tips 
aangereikt. 
 

 Algemene gegevens op het voorblad 
Op het voorblad (F-EVC-02) vul je algemene gegevens met betrekking tot de EVC-aanvraag 
in zoals je naam, de datum van je aanvraag en de opleiding die je beoogt. 
 

 Curriculum Vitae  
In dit Curriculum Vitae (F-EVC-03) geef je achtergrondinformatie over jezelf door 
bijvoorbeeld opleidingen, werkervaringen en vrijetijdsbesteding te beschrijven. Het doel van 
dit Curriculum Vitae is om de assessoren alle noodzakelijke informatie te verschaffen zodat 
zij de bewijsstukken en de reflectie in een ruimer kader kunnen plaatsen.  
 

 Lijst van competenties met bijbehorende bewijsstukken 
De bedoeling van deze lijst (F-EVC-04) is jezelf en de assessoren een overzicht te geven van 
welke competenties je met welke bewijsstukken wil aantonen. 
 

 De competenties 
Je hebt een EVC-procedure gestart omdat je wenst vrijgesteld te worden voor een 
opleidingsonderdeel. Het ligt dus voor hand dat je zoveel mogelijk de competenties van die 
opleidingsonderdelen zal onderbouwen in je portfolio. Noteer de competenties die je wil 
laten erkennen in formulier F-EVC-04 (kolom 2) en wijs ze elk een bijhorend nummer toe 
(kolom 1). In het tweede deel som je alle bewijsstukken op die je wenst te gebruiken. Je 
geeft elk bewijsstuk een nummer en een titel of een korte omschrijving. 
 
Je kunt je ook tot de studentenadministratie of de opleiding richten om het cursusmateriaal 
en/of de examens van de laatste twee examenperiodes in te zien. Dit kan een hulp voor jou 
zijn om de competentie te verwoorden en om een duidelijker beeld te krijgen van de criteria 
die gehanteerd worden bij evaluatie. 
 

 De bewijsstukken 
Elke competentie die je wenst erkend te zien, staaf je met minimaal twee en maximaal vier 
bewijsstukken. Gebruik formulier F-EVC-05 en voeg telkens de bewijsstukken toe. Geef bij 
elk bewijsstuk het nummer uit formulier F-EVC-04 op en een titel of een korte omschrijving.  
In de tabel Bewijsstukken vul je in kolom 1 de nummers van de bijhorende bewijsstukken in. 
In kolom 2 neem je de titel of korte omschrijving van dat bewijsstuk op. Bij het overschrijden 
van de aantallen kan het portfolio geweigerd worden. 
 
Je kunt een bewijsstuk voor meerdere competenties indienen. Indien dit het geval is, geef je 
telkens het oorspronkelijke nummer van het bewijsstuk dat je bij eerste vermelding in de 
tabel hebt gegeven.  
Aan welke criteria de bewijsstukken moeten voldoen en welke documenten als bewijsstuk 
kunnen worden ingeleverd, vind je hieronder. 
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 Bewijsstukken 
Uiteraard moet je in je portfolio ook bewijsstukken opnemen. Deze vormen de zogenaamde 
bewijslast om aan de assessoren duidelijk te maken dat je de competentie beheerst en je 
reflectie gebaseerd is op de realiteit. Ze vormen de belangrijkste basis waarop je dossier in 
de EVC-procedure beoordeeld wordt.  
 
De bewijsstukken kunnen zaken zijn die je zelf hebt geproduceerd in je werksituatie en die 
aantonen dat je bepaalde vaardigheden onder de knie hebt. Het kunnen ook directe of 
indirecte getuigenissen zijn die je ervaring illustreren. 
 
Elke competentie staaf je met minimaal twee en maximaal vier bewijsstukken. Een 
bewijsstuk kan bij meerdere competenties ingebracht worden. Je hoeft het dus maar één 
keer in het portfolio op te nemen. Het totale aantal bewijsstukken mag niet meer bedragen 
dan vier keer het aantal competenties dat je wil laten erkennen. Hou er rekening mee dat 
een al te omvangrijk dossier de leesbaarheid niet bevordert en voor de assessoren 
verwarrend over kan komen. 
 
Probeer dus bij het samenstellen van het portfolio een goed beeld te hebben van welke 
ervaringen voor welke competenties belangrijk zijn. Selecteer zorgvuldig de relevante 
documenten die volgens jou in aanmerking komen. Orden de documenten zelf tot een goed 
doordacht en gestructureerd geheel. Wees duidelijk in wat de assessoren moeten lezen, 
horen of bekijken. Wees zuinig met lange teksten, onderstreep relevante passages, selecteer 
videofragmenten, enzovoort. 
 

 Criteria waaraan de bewijsstukken moeten voldoen 
Elk bewijsstuk moet minimaal voldoen aan authenticiteit en relevantie. Indien daaraan niet 
voldaan is, kan het bewijsstuk niet verder in aanmerking genomen worden als relevante 
representatie van jouw ervaring. De criteria “variatie” en “kwantiteit” worden over de 
bewijsstukken heen bekeken. 
 

 Authenticiteit 
Is het bewijsstuk niet vervalst, is het echt betrouwbaar, afkomstig van diegene zoals op het 
document vermeld (werkgever, vzw, ...) staat? Is er een handtekening aanwezig van de 
persoon die het bewijsstuk heeft afgeleverd? 
Toont het bewijsstuk aan dat je effectief een leerproces hebt doorgemaakt in een reële 
(werk)situatie en geeft het op een eerlijke wijze de ervaring en deskundigheid van jouzelf 
weer? Het bewijsstuk moet aantonen dat het niet louter om competenties gaat die je hebt 
verworven door zelfstudie zonder dat daar enige toepassing aan te pas is gekomen. 
 
Concrete vragen: 
 geven de bewijsstukken een eerlijk beeld van jouw ervaring en capaciteiten? 

 blijkt uit de bewijsstukken duidelijk wie ze opgemaakt heeft en behoort de ondertekening 
daadwerkelijk aan de ondertekenende toe? 

 

 Relevantie 
Sluit het bewijsstuk aan bij de competentie die je wil aantonen? 
 
Concrete vraag:  
 toont het bewijsstuk dat je de competentie bezit? 
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Tonen de bewijzen duidelijk de mate waarin je vandaag de competentie beheerst? 
 
Concrete vragen: 
 hoe is de competentie ontwikkeld/veranderd t.o.v. de periode waarover het bewijsstuk 

gaat?  
 toont het bewijsstuk hoe goed je vandaag bent in de competentie? 
 kun je argumenteren waarom je de competentie nog steeds beheerst wanneer je stukken 

wenst in te brengen die van een iets minder recente datum zijn? 
 

 Variatie aan contexten 
De bewijsstukken geven aan dat de competentie in verschillende situaties gebruikt werd. 
 
Concrete vraag:  
 Heb je je competenties voor verschillende taken/opdrachten gebruikt? 
 

 Kwantiteit 
Geven de bewijsstukken duidelijk aan hoelang en hoe intensief je de competentie ontwikkeld 
hebt? 
 
Concrete vragen: 
 Hoeveel maanden, jaren, … kan je met dit bewijsstuk aantonen? (a) 
 Zegt het bewijsstuk iets over hoe regelmatig je de competentie gebruikt hebt die in (a) 

omschreven werden? 
 

 Overzicht van mogelijke bewijsstukken 
Een portfolio zal uit verschillende bewijsstukken bestaan die de assessor ervan moeten 
overtuigen dat je een bepaalde competentie bezit. Het zal hierbij gaan over een 
verscheidenheid van documenten: verslagen, certificaten, contracten, enz. 
 
Globaal genomen kunnen we de bewijsstukken in drie grote groepen onderverdelen:  
 formele informatie 
 gestandaardiseerde informatie 
 overig materiaal (materiaal waarbij interpretatie nodig is). 
 
Al deze bewijsstukken wegen in meer of mindere mate door voor het beoordelen van de 
EVC-aanvrager. De bewijsstukken moeten in de eerste plaats relevant zijn voor de 
competentie die benadrukt wordt. Selecteer enkel die bewijsstukken die authentiek zijn en 
duidelijk een illustratie vormen voor de competentie. Zorg indien mogelijk tevens voor 
verschillende soorten bewijzen. 
 

 Formele informatie 
 

Bewijsstuk Voorwaarden waaraan het bewijsstuk moet voldoen 

Diploma Officieel diploma, met duidelijke vermelding van de verschillende 
opleidingsonderdelen.  
Opmerking: diploma’s die niet behoren tot EVK 

Examenresultaten Officiële documenten met een duidelijke officiële omschrijving van de 
vakinhouden van de relevante opleidingsonderdelen. 
Opmerking: examenresultaten die niet behoren tot EVK 
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Certificaten Officiële documenten met een duidelijke omschrijving van de 
opleidingsinstelling en de inhoud van de gevolgde opleiding/cursus. 
Opmerking: certificaten die niet behoren tot EVK 

Getuigschriften Officiële documenten met een duidelijke omschrijving van de 
opleidingsinstelling en de inhoud van de gevolgde opleiding/cursus. 
Opmerking: getuigschriften die niet behoren tot EVK 

Contracten Ondertekende documenten van werkgevers met een duidelijke 
functieomschrijving en overzicht van taken die je uitvoerde, alsook de 
periode. Tevens voeg je er de referentiegegevens van de werkgever 
(liefst de direct leidinggevende) bij. 

Stageverslag en 
evaluatie 

Ondertekende documenten van de stagebegeleiders zowel op de 
school als op de stageplaats met een duidelijke omschrijving van de 
praktische invulling van de stage en de taken die je als stagiair diende 
uit te voeren. Hierbij vermeld je de periode, alsook de 
referentiegegevens van de begeleiders en voeg je een kopie van het 
stageverslag toe. 

Bewijs van intern 
gevolgde scholing 

Officieel attest van de intern gevolgde scholing met een duidelijke 
omschrijving van de inhoud van het programma en de beoogde 
doelen. 

… … 

 

 Gestandaardiseerde informatie  
Binnen deze categorie worden bewijsstukken opgenomen die meestal betrekking hebben op 
specifieke competenties of vaardigheden. 
 

Bewijsstuk Voorwaarden waaraan het bewijsstuk moet voldoen 

Beoordelingsgesprekken Verslag van de evaluatiegesprekken/functioneringsgesprekken 
bij een vorige werkgever of in het kader van een stage of 
opleiding. 

Projecten Een gedetailleerde omschrijving van de inhoud van het project 
en de taak die jij daarin had.  
Officiële documenten die duidelijk aantonen dat je aan het 
project hebt meegewerkt.  
Je neemt een verslag en referentiegegevens van de begeleider 
of medewerkers binnen het project op. 

Vrijwilligerswerk bij een 
officiële organisatie 

Ondertekende documenten van de organisatie met een 
duidelijke omschrijving van de jobinhoud en taken die je 
uitvoerde, alsook de periode.  
Je neemt de referentiegegevens van de verantwoordelijke 
binnen de organisatie op. 

Vervaardigde producten/ 
werken/essays/ 
PowerPointpresentaties etc. 

Relevante realisaties die een duidelijke link hebben met de 
competentie die je wenst aan te tonen.  
Een bewijs dat je de uitvoerder bent van de 
producten/werken/essays die je aangeeft. 

Video-opnames/foto’s/ 
geluidsopnames/ ... 

Video-opnames van je handelen in de echte beroepssituatie, 
die bovendien relevant zijn/verband houden met de 
competentie. 

Verslagen Verslagen van activiteiten/projecten, etc. waaruit jouw taken 
duidelijk blijken. 
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Websites Indien je zelf websites hebt ontworpen, kan je de URL’s en 
documenten aanleveren die aantonen in hoeverre jij zelf 
betrokken was bij het ontwerp en de uitvoering ervan. 

Artikels/ontwerpen Enkel artikels/ontwerpen etc. die officieel bekendgemaakt zijn, 
vb. op een vergadering, in een tijdschrift, etc. kunnen in 
aanmerking komen.  
Je moet je aandeel in de opstelling hiervan duidelijk aantonen. 

Feedbackformulieren/ 
Beoordelingen 

Feedbackformulieren van organisaties, werkgevers, … waar je 
gefunctioneerd hebt. Deze documenten dienen ondertekend te 
zijn door de diegene die ze opgesteld zijn. 

… … 

 

 Overig materiaal  
 

Bewijsstuk Voorwaarden waaraan het bewijsstuk moet  voldoen 

Vrijwilligerswerk in een niet 
-officiële organisatie 

Document dat de geleverde activiteit aantoont, alsook een 
duidelijke omschrijving van de taken die daarbij hoorden.  
Indien mogelijk worden de referentiegegevens van relevante 
personen opgenomen.  
 

Activiteiten die verbonden 
zijn aan de vrije tijd 
(bijvoorbeeld 
speelpleinwerking of 
vakantiejob) 

Document dat de geleverde activiteit aantoont, alsook een 
duidelijke omschrijving van de taken die daarbij hoorden.  
Indien mogelijk worden de referentiegegevens van relevante 
personen opgenomen. 

Verslagen/documenten van 
vergaderingen waarin je 
betrokken was  

Verslagen van vergaderingen die duidelijk aantonen welke jouw 
taken en verantwoordelijkheden waren en waaraan je 
meewerkte. 

… … 

 

 Anderstalige bewijsstukken 
Bewijsstukken mogen ingediend worden in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
Bewijsstukken in andere talen dienen vergezeld te zijn van een vertaling door een beëdigde 
vertaler in één van de vier vermelde talen. 
 
 

7.3 Wat mag men met jouw portfolio doen 
Eigen aan de EVC-procedure in het algemeen en het portfolio in het bijzonder, is dat je als 
aanvrager persoonlijke informatie en documenten moet inleveren. Je hoeft je geen zorgen te 
maken met betrekking tot een respectvolle en integere behandeling van je dossier. Iedereen 
die in aanraking komt met de gegevens die je verschaft in het kader van het 
bekwaamheidsonderzoek behandelt je dossier vertrouwelijk en houdt zich aan de volgende 
ethische code: 
 
 De door de aanvrager toegeleverde informatie kan enkel gebruikt worden binnen de 

EVC-procedure en dus niet worden bezorgd aan personen die geen deel uitmaken van de 
EVC-procedure, tenzij de aanvrager daar uitdrukkelijk de toestemming voor geeft.  
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 Het portfolio maakt uitsluitend deel van de EVC-procedure en zal voor geen enkel ander 
doeleinde door de instelling worden geraadpleegd. Zo kan in het bijzonder het portfolio 
evenmin intern worden doorgegeven in kader van het vervolg op de procedure, namelijk 
de toekenning van de vrijstelling. Hetzelfde is van toepassing voor de resultaten van het 
onderzoek, die enkel gelden binnen het kader van EVC en enkel aan de betrokken 
actoren worden doorgegeven. 

 
 Assessoren hebben het recht om vrij contact op te nemen met de referentiepersonen die 

werden aangegeven in het portfolio. Ze dienen daarbij wel te vermelden dat het om een 
EVC-procedure gaat.  

 
Na het afsluiten van de procedure wordt één kopie bijgehouden door de betrokken 
partnerinstelling van de AUGent, minstens zolang je opleiding niet beëindigd werd.  
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8 Formats portfolio 
 

Volgende documenten moeten altijd worden voorzien in de Standaardprocedure: 

 Formulier F-EVC-02: voorblad portfolio 

 Formulier F-EVC-03: CV 

 Formulier F-EVC-04: Competentieoverzicht 

 Formulier F-EVC-05: Competentie met bewijsstukken & beoordeling. 

Aanvullende documenten: 

 Formulier F-EVC-06: Reflectiedossier. 

Guide for the applicants 
 

De Engelstalige toelichting voor de aanvragers van een EVC-procedure bestaat net als de 
Nederlandstalige tegenhanger uit: 

 de EVC-Gids voor de aanvrager-gebruiker 
 de handleiding portfolio 
 het format portfolio en formulieren 
 de handleiding reflectiedossier. 
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9 Recognition of Previously Acquired Competencies  
Guide for Applicants 

 

9.1 Introduction 
Flemish Higher Education has become more flexible over the last decades. Students are able 
to plan their study trajectory more individually and make use of their relevant experiences, 
the Previously Acquired Competencies (PAC), to optimise that trajectory. University colleges 
and universities can take into consideration skills and knowledge which were learned or 
developed at the workplace, during social activities, or through volunteer work. A procedure 
was designed for the recognition of these competencies (RPAC). If you consider yourself 
eligible for a recognition of your skills, then this Guide will provide you with the necessary 
information. 
 
The RPAC procedure is the responsibility (of the Accrediting Body) of Ghent University 
Association (AUGent). For the implementation, AUGent relies on the expertise of its partner 
institutions: Arteveldehogeschool (Artevelde university of applied sciences), HOGENT 
(HOGENT university of applied sciences), Howest hogeschool (Howest university of applied 
sciences) and Universiteit Gent (Ghent University). Each institution is a Mandated Body and 
assigns one or several mandated persons. The procedure applies to all institutions within 
AUGent. 
 
This guide is intended as an aid for presenting your competencies clearly and transparently 
in a format which allows the assessors to make a fair evaluation of your application. The 
basis for any assessment are the competencies (knowledge, skills and attitudes) you already 
possess. 
 
Most students consider applying for the RPAC procedure with the aim of receiving an 
exemption for a course or a part of the study programme. It is important to note here that 
the RPAC procedure can only lead to an exemption indirectly. Granting exemptions is not 
part of the RPAC procedure, and is entirely in the hands of the faculties or departments.  
 
The approach towards recognising skills and granting exemptions depends to some extent 
on how study programmes are organised. This accounts for differences between or within 
institutions or faculties. In order to receive an exemption on the basis of practical 
experience, however, it is always necessary to go through the RPAC procedure.  
 
It is also possible to receive exemptions if you have already taken a similar course in another 
training programme and/or in another accredited educational institution. In these cases the 
RPAC procedure is not necessary and you can apply directly through the Recognition of 
Acquired Qualifications (RPAQ) procedure. The difference between the RPAC and RPAQ 
procedures is explained in chapter 3. 
 
The different institutions of AUGent will gladly assist you in the design of a study 
programme. This Guide can help to determine whether the recognition of your previously 
acquired competencies can be part of it. 
 
We are pleased to announce a new possibility that enters in a testing phase from academic 
year 2022-2023 onwards: the Simplified Procedure. This adaptation aims at releasing the 
burden in specific cases in the RPAC procedure for both candidates and institutions. The 
condition remains that each procedure meets the quality standards.  
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The traditional procedure is now referred to as the ‘Standard Procedure’.   
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9.2 The Purpose of RPAC 
 
The knowledge and the skills required to function in society are changing fast. It is therefore 
necessary that everyone continues to learn, also long after leaving formal education. Higher 
education wants to be accessible for students with several years of experience in the field as 
well as for students who decide to continue studies in the same, a related, or even a 
completely different field. The intention of RPAC is to recognise the value of prior learning 
and use this to optimise (i.e. shorten or make leaner) the study package. RPAC can thereby 
lower the threshold to continued Higher Education. 
 
Through the RPAC procedure, relevant experience can be recognised as one or more 
competencies which are specified in a Certificate of Competency. Competencies can be 
interpreted differently depending on the programme for which an RPAC procedure is started. 
Especially the extent to which knowledge is part of these competencies varies widely. For 
example, in academic courses knowledge will be a more important element than in 
professional training. 
 
It should be kept in mind that these competencies can be achieved in different ways. Firstly, 
there are competencies which are developed in a real learning environment, for example, 
training followed at a labour counselling service centre, an entrepreneurial training, or a 
training at a socio-cultural organisation. Secondly, there are competencies which can also be 
acquired in a more spontaneous manner. This includes experience acquired in the workplace, 
as a volunteer, or by means of other activities in daily life. That could include for example, a 
thorough knowledge of a foreign language due to several years of living abroad, or 
experience in working with different computer programs. Skills acquired in an official learning 
environment have the best chance to be recognised, especially if their practical application 
can be demonstrated. 
 
The RPAC procedure is not an alternative form of examination. If you have acquired certain 
skills only through self-study without any concrete application, we recommend that you 
consider an exam contract for this specific part of your course. RPAC is only intended for 
competencies which you have acquired in practice, or which offer significant application 
possibilities in a practical situation, and for which you also have the necessary supporting 
documents. 
 
When selecting the competencies which you wish to have recognised by the Accrediting 
Body of AUGent, it is recommended to take into account which competencies are relevant for 
the module for which you would like to get an exemption. Alternatively, these can also be 
competencies which relate to the entire programme. 
The RPAC file must therefore be drawn up on the basis of competencies required for the 
module and/or competencies required for the whole training programme. 
 
The final result of the RPAC procedure is a certificate confirming these competencies. This 
document will only be effective for your studies if you request the university (college) to be 
exempted for all or part of a module or course unit. It is therefore advisable to be selective 
about the competencies you want to have recognised, and to base your selection on the 
training objectives.  
 
  



   

 

Versie geldig vanaf AJ 2022-2023  126 | P a g i n a  

 

9.3 RPAC or RPAQ  
As an applicant, you usually have a clear idea of the experience you possess, but the 
intention is to make this transparent for the assessors. In order to do so, when mapping 
your skills, i.e. listing your experiences and relating documents, you will need to consider 
carefully whether the collected information relates to RPAC (Recognition of Previously 
Acquired Competencies) or rather to RPAQ (Recognition of Previously Acquired 
Qualifications). 
 
This is important as the procedure for RPAC differs from that for RPAQ. In practice, this 
means that all documents (for instance certificates of courses, diplomas from a foreign 
university, and reports of employers) must be classified according to this subdivision. If you 
decide that certain documents are suitable for RPAQ, then you must first contact the relevant 
institution. 
 

 Previously Acquired Competencies (PAC) 
According to the Codex Higher Education, PAC must be understood as the entirety of 
knowledge, insight, skills, and attitudes acquired through learning processes, that are not 
ratified by study certificates. 
 
This can involve any number of things: the experience you gained in a company, a computer 
program you learned to use, a report from your employer which demonstrates that you are 
very competent in performing statistical analysis, or a course that you have taken at an 
industrial training centre, to give a few examples. 
 
All these competencies can be recognised via the RPAC procedure if you are able to collect 
sufficient information to convince the assessors that you have indeed mastered these skills. 
 

 Previously Acquired Qualifications (PAQ) 
PAQ is often defined as a ’domestic or foreign study certificate indicating that a formal 
learning trajectory, whether or not in education, was followed with a positive outcome (this 
certificate cannot be achieved within the institution and study programme for which the 
applicant wishes to use the qualification)’. 
 
This includes, for example, diplomas or certificates obtained at a domestic or foreign 
educational institution or a centre for adult education, at home or abroad. These institutions 
must be formally recognised as such. 
 
With PAQ, you can directly apply for exemptions. Evidence obtained from non-approved 
organisations can be included in an RPAC file. 
 
 

Summary - the Distinction between RPAC and RPAQ 
  
 
Answer the following question: ’Was this evidence obtained from a recognised institution (i.e. 
recognised by a department or ministry of education or an accrediting body)?’  
 
The following rule of thumb applies: 
- The evidence was obtained from a recognised institution: submit as RPAQ 
- The evidence was not obtained from a recognised institution: submit as RPAC. 
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If you find that certain evidence does not relate to RPAQ, please proceed to the RPAC 
procedure. 
 
In case of doubt whether or not a certain study programme or training is classified as RPAC 
or RPAQ, please contact your RPAC counsellor. 

 

9.4 RPAC Simplified Procedure 
 
The RPAC Simplified Procedure refers to reduction of effort for certain parts of the current 
procedure. It involves a limited number of specific target groups. We clarify this further 
below. 
 
Academic year 2022-2023 is seen as a transition year and a period of testing. That means 
that not all target groups can be reached by each institution. The choice will be announced 
by the institution itself and communicated to the candidates. 

For this specific application we introduce a specific limitation. The total of competencies to 
be recognized on the basis of the Simplified Procedure within the frame of the same training 
programme is not allowed to exceed an accumulated maximum of 18 credits (as maximum 
for recognition and for exemptions). 

‘Accumulated’ means both combined target groups as well as consecutive applications in 
time. And this for the whole of Ghent University Association, that is for all partner 
institutions. 
 
For more complex applications or requests including multiple purposes the Standard 
Procedure remains the indicated track. 
 

 Target Groups 

 Students that want to prove only linguistic competencies 
The first target group consists of students that have acquired a high level of multilingualism 
due to their life situation (e.g., multilanguage education, stay abroad, other country of 
origin, …). Recognition of multilingualism means that they can provide evidence of linguistic 
competencies on an elementary, more profound and/or finalizing level.   
 
Nexty are students that have developed linguistic compentencies of sufficient level for the 
domain of the new trainingprogramme by means of an earlier attended Bachelor programme 
but could not certify this on the basis of a credit certificate in the RPAQ-procedure. 
 
In a shortened model trajectory, one starts on the basis of the learning results on finalizing 
levels. The aim is to guarantee that all diplomas or certificates provided meet with the 
highest level. Exemptions for linguistic course units on an elementary or more profound 
level are always included in a shortened trajectory.  
The recognition of domain specific linguistic competencies of students coming from other 
course programmes indicates that they are entitled to demonstrate also linguistic 
competencies on a finalizing level.   
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 Students able to prove competencies on learning target level (and not on 
the level of learning outcomes) 

Learning outcomes or finalizing competencies are the basis of all curricula. There are also 
programmes in which partial competencies are building stones. Other programmes work with 
learning targets. The leading principle is that each learning outcome builds up to the final 
level in a systematic way by means of learning targets on different levels of complexity.  

RPAC Simplified is becoming of value in the latter situation when students already acquired 
certain learning targets on a certain level (but not the final level) of competence 
development and strive for a Certificate of Competency. This enables to request for 
exemptions for course elements that precede finalizing course units (known as OLODs). 

RPAC Simplified cannot be applied for finalizing course units. For that purpose we refer to 
the Standard Procedure. 

 

 Students able to prove extra engagements 
RPAC Simplified allows AUGent to provide for a new target group: students that have or are 
taking up an extra engagement and acquire in that way competencies on the level of higher 
education (EQF levels 5, 6, 7 and 8). Both engagements either within the university or 
university of applied sciences, or within a broader society framework can be recognized as 
long as there is a clear link to the higher education setting.    
 
Some examples: student representatives, students engaged in summer courses, students 
tutoring for fellow students, students engaged in role model activities, students committed to 
the support of international students,  … 
 
By means of RPAC Simplified they can prove to have specific competencies. If confirmed by 
a Certificate of Competency exemptions can be granted for certain course units, especially 
those containing generic compentencies.   

If the institution provides for this, the Certificate can be complemented or included in a 
recognised “badge” and/or be situated in a “badge” trajectory. An acquired badge is of 
course also the basis for recognition in the frame of RPAC.  

The basic principles and procedures for granting “badges” are part of the internal regulations 
of the institutions. 

 

 Procedure 
By contrast to the Standard Procedure the process of RPAC Simplified consists of: 

 Counselling at the start of the procedure to verify if the applicant meets the criteria for 
RPAC Simplified 

 No portfolio: direct planning of an interview, test or reflection 
 Assessment by minimum 1 person. 

Applicants that meet all entrance conditions and are effective students of a training 
programme of the institution are exempted for the fee that normally applies to the RPAC 
procedure. 
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In principle there are the same fixed moments of the Standard Procedure (April 1st and 
November 1st). Exceptions can be granted for substantiated arguments 

Be advised that within the RPAC Simplified Procedure there is no appeal possible against the 
decision of the counsellor regarding access to the Simplified procedure. 
 

9.5 Do you Qualify? 
The RPAC procedure does not impose any requirements regarding the number of years of 
work experience that you must have, the number of courses attended, or the scope of 
additional training followed. However, as with regular enrolment in higher education, you will 
have to comply with the general admission conditions for higher education. These can be 
found in the education and examination regulations of the specific institution of Ghent 
University Association in which you hope to enrol.  
 
If you do not comply with these terms and conditions, access to higher education is still 
possible through the alternative admission procedure. Please refer to:  

 AUGent Alternative Admission Procedure for English Bachelor Programmes of AUGent 
Institutions  

 Alternative Admission Procedure for Dutch unaware candidates for the School of Arts 
academic Bachelor Programmes or  

 Toelatingsonderzoek: Gids voor de Aanvrager (Alternative Admission: Guide for the 
Applicant, only available in Dutch, for admission to Dutch Bachelor or Associate 
Degree Programmes. 

All documents can be found on www.augent.be. 
 

9.6 Outcome of an RPAC Procedure 
 
When you have successfully completed an RPAC procedure, you will receive a Certificate of 
Competency, but not (yet) an exemption. Possible exemption(s) for certain modules or 
course units can only be obtained later, on the basis of this certificate of competency. The 
final approval of an exemption is at the discretion of the department or faculty. 
 

 Certificate of Competency 
The Certificate of Competency is the result of a successful completion of the RPAC procedure 
and is the official proof of your ability in certain areas. It clearly states which competencies 
are attested by the Accrediting Body of AUGent. Competencies which were not recognised by 
the competence validation will not be listed on the Certificate. 
 
The RPAC regulation refers to validity within an entire association. This means that a 
Certificate of Competency issued by AUGent will be valid at the institutions which are part of 
the Ghent University Association: Ghent University, University of Applied Sciences Ghent, 
Artevelde University of Applied Sciences Ghent and University of Applied sciences West 
Flanders. Although the certificates are of value in general, it cannot be guaranteed, however, 
that institutions outside of the association will recognise AUGent Certificate. 
 
Within the context of AUGent, you will be able to use your Certificate of Competency only for 
the study programme for which the procedure or research is carried out. Competencies are 
often related to a specific study programme. For example, a competency which was 
recognised in the context of programme A, does not necessarily result in the same 

http://www.augent.be/
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recognition for programme B. If you wish to follow another study programme, you may be 
able to use your certificate, but often you will have to submit a new application. 
 
In principle, your Certificate of Competency has an unlimited validity within AUGent. 
 

 Exemption through RPAC 
The application for an exemption is not part of the RPAC procedure. You can apply for an 
exemption on the basis of PAC, but only after completing the RPAC procedure, i.e. after a 
Certificate of Competency has been issued. 
 
It is the department or faculty that decides which exemption(s) you are granted on the basis 
of one or more Certificates of Competency. An exemption means that (part of) a module or 
course unit from your study programme will be deleted from your personal study track. As a 
result, your study load is reduced. Moreover, no fees are required for the exempted 
module(s) or course unit(s). 
 
The procedure for obtaining an exemption may vary by institution and sometimes even by 
study programme. Please consult the institution at which you wish to enroll. 
 

9.7 Components of the Procedure 
The RPAC procedure consists of five components. Completing the procedure will hopefully 
lead to a partial or full recognition of your competencies. 
 
The components are the following: 

1. guidance 
2. registration 
3. competency assessment 
4. recognition 
5. follow-up. 

 

9.8 Guidance 
This component is strongly recommended, but it is not obligatory. 
 
The central person with whom you will establish contact during this phase is the RPAC 
counsellor who is connected to the relevant institution or study programme. 
 

 Role of the Counsellor 
The counsellor can support you by: 
 
 Clarifying the procedure, based on the information from the RPAC-Guide.  

Which steps will you have to go through? Which information will you need to collect? 
What is the result of the procedure? How long will it take? 

 Informing you about the procedure. 
The counsellor will inform you about the various methods that can be used during the 
competencies assessment. 
The mandated person has a list of which technique(s) must be applied to each 
competency: for certain competencies the portfolio must be supplemented by a 
reflection file, practical test, and/or competence-based interview.  
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 Helping you to determine if an RPAQ procedure is possible. 
Can I use my study certificate to start an RPAQ procedure?  

 Giving advice on the composition of a portfolio. 
A manual is available for the composition of the portfolio. Any additional questions can 
be answered by the counsellor.  

 Providing information on the procedure for the entrance examination in case of deviating 
or additional conditions of admission. 

 Providing information on the procedure for obtaining exemptions, or referring you to the 
appropriate office. 
If you still want to start an RPAQ procedure, or if you have obtained your certificate of 
competency and you wish to apply for an exemption, the counsellor can help you. 

 
Guidance can be especially relevant at the beginning of the procedure, but it can also play 
an important role later on. During the procedure, however, the counsellor will only be able to 
tell you in which stage the application is. This allows you to follow the course of the 
procedure step by step. 
 
 

 Personal responsibility 
 The counsellor will not take any decisions for you. 

The counsellor gives advice which you may or may not follow. You remain personally 
responsible. The advice of the counsellor is not in itself a sufficient argument in a 
possible appeal. 

 Do not expect the counsellor to compose your portfolio. 
The counsellor is not a tutor or teacher who guides you through a learning process. The 
counsellor only assists you to map the competencies you already have so that the 
assessors can make a proper judgement. Do not expect the counsellor to gather 
evidence for you. 

 It is not the duty of the counsellor to edit your texts (regarding form or content). 
 Do not expect the counsellor to predict whether the competencies will be recognised or 

not. 
The conversations with the counsellor will be mostly of an advisory nature. The 
counsellor may indicate whether your learning and working experiences are relevant in 
the light of the assessment standards of a particular module, but this should not be 
interpreted as part of the decision. 
The counsellor will help you as much as possible to have your skills or competencies 
recognised. However, he or she will not make the final decision and will not be 
contacted by the assessors. 
A counsellor is generally well informed about past RPAC files, but cannot influence the 
assessors’ decision. 

 

9.9 Registration 
Registration is mandatory. Please proceed in accordance with the practical arrangements of 
the relevant institution. Usually, you must register in person. In some cases it is possible to 
register electronically. Further information can be found on the website of the institution. 
 
At the first meeting, you will be given all information on the procedure. If necessary, an 
RPAC guide and/or format for the portfolio will be provided. You will have to submit an 
application file consisting of two pre-structured documents: 
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 An RPAC application form (F-RPA-01) to be completed with 
 Personal information 
 The study programme for which you want to start the procedure 
 The documents which prove that you meet the admission requirements 
 The competencies which you want to have recognised. 

 Your portfolio (forms F-RPA-02, 03, 04, and 05, and evidence). 
 
You can submit your application on any working day during the academic year. All AUGent 
partner institutions, however, apply the same deadlines, viz. on 1 April and 1 November. 
 
Next the procedure is started. Within six weeks after the next deadline following your 
registration, you will receive a message if and for which competencies you will receive a 
Certificate of Competency. Student holidays are suspending the terms. The mandated person 
(MIP) is allowed to shift the deadline or extend the processing period when motivated. In 
that case you will be informed of that fact. 
 
The registration becomes official only after confirmation of payment of the fees.  
 
From the moment you register, you enter into a contractual obligation or agreement with 
AUGent, and your application will be included in a registry. 
 
 

9.10  Competency Assessment 
The competency assessment is a mandatory part of the procedure which follows the 
registration phase. 
 
This assessment forms the core of the RPAC procedure. The competencies which have been 
indicated on the registration form are examined to establish whether they can be recognised. 
The assessors will decide if the documents and evidence in your portfolio sufficiently 
demonstrate that you have mastered the relevant competencies. 
 

  Course of the Competency Analysis 
The competence analysis can be subdivided into two steps: 
 in the AUGent procedures all candidates must submit a portfolio. 
 the portfolio can be supplemented by one of the following techniques: a reflection file, a 

competency-based interview, or a capability test. The mandated body or person (MIP) 
determines which assessment method should be applied for every competency and then 
informs the counsellor. If different forms of assessment are suggested and the assessors 
do not come to an agreement, an additional form of assessment will be put forward. 
Usually this additional assessment is determined by the MIP, independent of the 
individual file. 

 

  Methods 
To investigate your application the assessors will examine your portfolio based on the 
requested competencies and possibly apply one or more of the following methods: reflection 
file, competency-based interview, or capability test. 

 The Portfolio 
The portfolio is the main document of your application in the Standard Procedure. It is the 
opportunity for you to provide evidence regarding your competencies. For every competency 
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you claim, you are asked to give an overview of your learning and working experiences: 
which skills have you effectively mastered? In short, you must compile a folder of evidence 
(for instance evaluation reports, models, papers, training certificates not related to RPAQ) 
which will demonstrate that you have sufficient relevant experience regarding the different 
competencies. 
 

9.10.2.1.1  How to Create a Portfolio 
A template is available for the portfolio, and also for a possible additional reflection file. 
In the manual you can find the list of documents you need for the composition of your 
portfolio, as well as instructions and tips. 
 

9.10.2.1.2  Submission 
The portfolio is to be submitted to the department or faculty either in three hard copies, 
delivered directly to the institution in person or electronically (if allowed by the department 
or faculty). 

The method depends on the institution of your choice. 
 

9.10.2.1.3 Portfolio Assessment 
At least two assessors will give their independent opinion on each of your competencies. The 
assessors are experts on the contents of the study programme. They work either in the 
professional field or at the department. They will determine the value of the documents 
which you have submitted. 
Several assessors may be involved in the process, especially if you have applied for the 
recognition of multiple competencies.  
 
During the assessment of the portfolio, the assessors do not exchange information. They 
each make a report of the analysis they have conducted. Only in case of doubt or differences 
in conclusions there will be a consultation to establish consensus. 
 
First, the evidence will be checked for authenticity and relevance. Documents that do not 
meet the standards will no longer be included in the procedure and will not be considered by 
the assessors. Two other criteria, variety and quantity, apply to the whole set of evidence. 
More information about the criteria can be found in the manual. 
 

 The Reflection File 
You may be asked to provide a reflection file (in the Standard Procedure in addition to the 
portfolio) to prove certain competencies. In this reflection file you must demonstrate that 
you are able to connect what you have learned through (work) experience with the 
requirements of the study programme for that competency. 
A template of the reflection file is available. 
 

 The Competency-based Interview 
Certain skills cannot be judged on the basis of a portfolio as it is difficult to demonstrate 
them solely on the basis of a document, description, report, or artistic object. These 
competencies need to be demonstrated in a different way. 
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The competency-based interview should be viewed as an addition to and/or elaboration of 
the portfolio in the Standard Procedure. Within RPAC Simplified it is a possible basis for 
assessment. 
 
During the interview, the assessor will question you about your skills in a structured way, 
based on the information you provided in the portfolio. You are not meant to add any new 
arguments or evidence. Although it is possible to expand on your skills, the basic information 
should be present in the portfolio. 
 
You will be asked for concrete examples to illustrate you have mastered the skills. The 
intention is to create a specific and accurate picture of the nature of your competencies. 
 
You can only prepare for the competency-based interview by rereading the portfolio and by 
thinking about possible questions the assessors may ask to determine whether you really 
have mastered the skills you indicated. The interview will be conducted by at least two 
assessors. 

 The Capability Test 
The capability test may take a variety of formats, depending on your competency: for 
example, it may be a simulation assignment, a case study, or a knowledge test. 
 
For some modules it is more likely that you will be required to take such a test, for example 
to demonstrate that you have mastered the skills required to run an experiment or to 
perform a medical act. 
 
The capability test is not an examination on the objectives of a module or course unit. It is 
intended to investigate to what extent you can effectively perform the competencies 
described in your portfolio (if possible in a realistic situation). 
 
Be aware that regardless of the possibility of a test, the portfolio should still include some 
evidence for each of the competencies for which you need to pass a capacity test. A 
capability test will only be organised if the portfolio demonstrates that you may possess the 
required competency.  
 

  Result of the Competency Assessment 
On the basis of the performed assessment, one of the following decisions is made: 
 It is sufficiently demonstrated that the applicant has mastered the competency: the 

competency is recognised. 
 It is not sufficiently demonstrated: the competency is not recognised. 
 
The mandated body or person (MIP) presents a report that provides an overview of all 
examined competencies with the indication whether they are recognised. In case of a 
negative result, brief feedback will be provided. Additionally, this report will state the 
assessment method(s) for every competency. 
 

9.11  Recognition 
Recognition of your competencies consists of the issuing of a certificate on behalf of the 
relevant recognised institution. 
 
This means that the formal Certificate of Competency and the report of the MIP are not the 
same. The report is a list of all competencies for which you started the RPAC procedure, and 



   

 

Versie geldig vanaf AJ 2022-2023  135 | P a g i n a  

 

states whether they have been recognised. The Certificate of Competency is an official 
document: it is the final document of the RPAC procedure and includes a list of the 
recognised competencies. 
 
Within six weeks after the next deadline (exceptions have been indicated above), you will 
normally receive a message stating which competencies have been recognised and a copy of 
the report from the MIP. If applicable, you will be invited to collect the Certificate of 
Competency in person. 
 
After obtaining a Certificate of Competency, you can contact the institution at which you 
have enrolled, and apply for exemptions. 
 

9.12  Costs 
The following table shows the cost of an RPAC procedure in a number of different situations. 
In all cases there is a 55 euro basic administrative cost. The total amount must be paid in 
full during the registration phase. Be advised that payment of the fee does not guarantee 
recognition of the competencies for which you have applied. 
 
 

RPAC procedure  Fee 
 

1. Recognition of a number of competencies for an Associate Degree, 
Bachelor and/or a Master programme 

€155 
 

2. Recognition of all competencies for an Associate Degree 
programme 

€335 
 

3. Recognition of all competencies for a Bachelor programme €590 
 

4. Recognition of all competencies for a Master programme (without 
underlying Bachelor's degree) 

€770 
 

5. Recognition of all competencies of a Master programme with a 
relevant Bachelor degree (leading to immediate access to the 
Master's programme) 

€350 
 

 

For applicants allowed to use the Simplified Procedure there is exemption of the fees. 
 

9.13  Appeal 
If you do not agree with the decision regarding the recognition of your competencies and 
you think you have justifiable grounds, you can appeal to the Accrediting Body. 
 
Please first contact the RPAC counsellor. He/she will be able to give you more detailed 
information on the content of the Certificate of Competency, the report, and the progress of 
your RPAC procedure. 
 
If after a consultation with your RPAC counsellor, you are still convinced that the procedure 
was not carried out properly, you can consider lodging an appeal. It is important to note 
here that there is a strict deadline for this action. Your letter of appeal to the Secretary of 
the Accrediting Body of AUGent must be sent no later than five calendar days, counting the 
day after your receipt of the results. Please address this letter to AUGent, Apotheekstraat 1, 
9000 Ghent. The letter must be sent by registered mail isor submitted in person. 
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The Secretary of the Accrediting Body examines the admissibility/validity of the appeal. The 
Accrediting Body can contact the appellant if the motivation for the appeal is insufficiently 
clear. If appropriate, the counsellor, the assessors and/or other relevant persons can also be 
contacted. 
 
Within two weeks you will receive a written confirmation (usually by e-mail), stating whether 
your appeal meets the requirements. If this is the case, then action will have to be taken by 
the higher education institution. 
If the request for appeal is considered valid, the Secretary will request the assessors to 
deliberate again, taking into accSunt any additional information provided by the appellant. 
 
The assessors may decide to: 
 revise their earlier decision and recognise the competencies 
 reject the application for recognition 
 in case of doubt, invite the applicant to perform certain parts of the competency 

assessment for a second time. In this case, when there is more than one assessor for the 
assessment of the same compentency a second deliberation is necessary to reach a final 
verdict. As a result, the decision deadline can be suspended. 

 
All registered internal appeals lead either to a confirmation of the original decision or to a 
revision. 
 
The decision is executed by the institution to which the RPAC-application has been 
submitted. 
 
The entire appeal procedure must be completed within twenty-one calendar days after the 
request for appeal has been granted. This period may be extended if there is a reasonable 
cause. In that event you will be notified. 
 
In case of the Standard Procedure it is not allowed to submit an adapted portfolio for the 
appeal procedure. The appeal is treated solely on the basis of the original portfolio. 
 
Each candidate can request the attendance of an observer at one of the stages of the appeal 
procedure. It is up to the Accrediting Body to determine whom it appoints. Usually this is one 
of the members of the Accrediting Body or the Secretary, and always someone who can act 
independently. 
 
If you do not agree with the way your complaint was handled, you can submit the file to the 
Council for Disputes Concerning Decisions on Study Progress (‘Raad voor Betwistingen inzake 
Studievoortgangsbeslissingen’).6 
Further information: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/raad/default.htm 
 
As exemptions on the basis of RPAC are not part of this procedure, an appeal against the 
decision of the department or faculty regarding exemptions should not be addressed to this 
body. 
 
 

                                                           

6 Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen, Hendrik Consciencegebouw 7 A, 

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=nl&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.ond.vlaanderen.be%2Fhogeronderwijs%2Fraad%2Fdefault.htm
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9.14  Final Considerations 
The concept of recognition of previously acquired competencies has a wide range of 
applications. In Flanders, there are RPAC initiatives aimed at specific professional groups and 
other RPAC procedures will undoubtedly emerge in the future. RPAC as described in this 
Guide only relates to the competencies and objectives that are common to Flemish higher 
education at the universities of applied sciences and universities. This Guide is primarily 
intended for applicants who have already enrolled as a student or plan to do so. 
 
RPAC in higher education is the responsibility of the associations, but the assessment is 
carried out by the departments or faculties. The Accrediting Body, however, strives to 
guarantee a uniform standard of quality for the procedures.  
 
The RPAC regulations are constantly evolving. This RPAC Guide can therefore only be used 
for a limited period. The RPAC counsellors, however, are well-informed about the most 
recent developments and will therefore be able to advise you. 
 
The partner institutions of AUGent are looking forward to welcome you as a student. We are 
convinced that your experience can be a valuable asset to our learning community. 
 

 

9.15  Contacts 
Every institution of AUGent has a designated member of staff. Data are to be found on the 
respective websites and the website of AUGent.  
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10 Manual portfolio 
 

10.1  Introduction 
You are at the start of a RPAC procedure. General information about the procedure can be 
found in the RPAC Guide. It contains all basic information such as the steps in the procedure, 
support and the costs. 
 
The portfolio is the main document in your procedure. It allows you to demonstrate that you 
possess the competencies that you hope to have recognized. This manual provides the 
necessary information and documents for you to compose a portfolio. 
 
In general "portfolio" just means a folder in which documents are kept. Translated to the 
RPAC procedure, you create a file giving evidence of the competencies that you want to 
show. It is not done randomly, the portfolio is not just a collector's folder. It is essential that 
you have the evidence presented in a specific way and that you reflect about the supporting 
documents. 
 
The first part of this document is a manual designed to give you guidance to perform that 
task. Although you are personally responsible for the contents and design of your portfolio, 
when in doubt or in case a problem arises, please contact your RPAC counsellor. 
 
The second part of this document is the collection of the formats that you have to use for 
your portfolio. Your portfolio includes basically the following documents: a Curriculum Vitae, 
the list of competencies that you wish to have recognised and relevant supporting 
documents. 
 
When registering for the procedure, you must deliver three copies of your portfolio, including 
at least one containing all the original documents. For electronic registration, contact the 
institutional advisor. 
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10.2  The Components of a Portfolio 
Below you will find a list of the components of your portfolio that you need to complete, how 
to do so and why. Where necessary, some suggestions are given. 
 

 General Information on the Cover Page 
On the cover page, general information must be provided such as your name, the date of 
your request and the intended programme of studies. 
 

 Curriculum Vitae  
In the Curriculum Vitae format (form 1) you provide relevant background information about 
yourself, such as an overview of your training, work experiences and leisure activities. The 
purpose of the Curriculum Vitae is to provide the assessors all the necessary information so 
that they are able to position the supporting documents and your reflection in a broader 
context.  
 

 List of Competencies with Supporting Documents  
The intention of this list (form 2) is to provide an overview of all competencies that you want 
to have recognised and for which you consequently also will enter the necessary evidence. 
 
You have started an RPAC procedure because you wish to be exempted for a (part of a) 
course. It is self-evident that you substantiate the competencies related to those courses in 
your portfolio. Note the competencies that you want to have recognized (column 2) and 
assign them each a corresponding code (column 1). 
 
The required competencies can be found in the ECTS indexes of the programmes. These can 
easily be consulted. You can also contact the Student Administration Office or department in 
order to browse the course materials and/or the exams of the last two exam periods. This 
can be of help for you to describe the competency and to get a clearer picture on the criteria 
used in the evaluation. 
 

 Supporting Documents 
It is also obvious that you should file clear evidence in your portfolio to allow the assessors 
to ascertain that the competence is based on reality. Be aware that they are vital elements 
on which your success in the RPAC procedure depends. 
 
The supporting documents could also be items that you produced at work and that clearly 
show your skills. It can also be direct or indirect testimonies that illustrate your experience. 
 
Each competency must be confirmed by at least two and maximum four supporting 
documents. You should give each piece of evidence a number and a title or a short 
description. 
 
Use column 1 to give numbers to the corresponding supporting documents. 
In column 2 you enter a title or brief description of that evidence. 
 
You can submit one piece of evidence for several competencies. If this is the case, give the 
original number that you have given at the first entry in the table. See below for the criteria 
for supporting documents and which documents can be submitted as evidence. 
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The total number of supporting documents shall not exceed four times the number of 
competencies that you want to have recognized. Please be advised that an extremely bulky 
file hampers the readability and it may become confusing for the assessors. 
 
When compiling the portfolio try to have a good picture of what kind of experiences are 
important for the competencies. Select carefully and only enter relevant documents. Order 
the documents to a clear and logically structured set. Be clear in what the assessors should 
read, hear or view. Emphasize relevant passages. 
 

 Criteria for Evidence 
Each piece of evidence must at least comply with the criteria of authenticity and relevance. If 
these are not being met, the evidence will not be taken into account. The criteria variation 
and quantity apply to the whole of the supporting documents. 
 

 Authenticity 
The documentary evidence may not be a fake, it must be really reliable, beyond any doubt 
submitted by those persons the document mentions (employer, foundation, ...).  
Is there a signature of that person or stamp of the organisation? 
 
Does the documentary evidence show that you have gone through a learning process in a 
real world (working) situation? Does it reflect in a clear way the experience and expertise 
you gained? 
 
The evidence must demonstrate that it is not just simply skills that you have acquired by 
self-study, they also have to be applied in practice. 
 
Some specific questions: 
 Does the evidence provide a fair picture of your experiences, capabilities? 
 Is it clear who is the author or source of the document and if there is a signature, does 

it undoubtedly belong to the signatory? 
 

 Relevance 
Does the exhibit really connect with the competency you want to show? 
Specific question: 
 Does the evidence prove that you really possess the competency? 
 
To what extent does the evidence clearly show that you master the competence today? 
Specific questions: 
 How did the competency develop/change in the period to which the documentary 

evidence relates?  
 Does the exhibit show to what extent you currently really master the competency? 
 When you want to add in documents of a less recent date, how do you prove that you 

still master the competency today? 
 

 Variety of contexts 
Do the documents indicate that the competency is being applied in different situations? 
Specific question:  
 Did/do you use your competencies for different tasks or assignments? 
 



   

 

Versie geldig vanaf AJ 2022-2023  141 | P a g i n a  

 

 Quantity 
Does the evidence clearly show how long and how intensively you have developed the 
competency? 
Specific questions: 
 How many months, years, ... of practical use of the competency can you prove with this 

exhibit? 
 Does the evidence say something about how frequently you have used that specific 

competency? 
 

 Overview of Possible Evidence 
A portfolio must be composed of evidence that should convince the assessor that you 
actually possess a certain competency. Hence, it usually includes a broad range of 
documents such as reports, certificates or contracts. 
 
In general, we can subdivide the evidence in three large groups: 
 formal information 
 standardised information 
 other materials (materials for which some form of interpretation is needed). 
 

 Formal information 

Evidence Requirements 

Diploma Official diploma, with clear indication of the different courses.  
Note: diplomas not belonging to RPAQ7 

Exam results Official documents with a clear description of the content of 
relevant courses. 
Note: exam results not belonging to RPAQ 

Certificates Official documents with a clear description of the training institution 
and the content of the training/course. 
Note: certificates not belonging to RPAQ 

Testimonials Official documents with a clear description of the training institution 
and the content of the training/course. 
Note: certificates not belonging to RPAQ 

Contracts Certified documents from employers with a clear job description and 
overview of tasks that you perform(ed), as well as the period. Also 
add a reference of the employer (preferably an immediate 
superior). 

Internship report and 
evaluation 

Signed documents by the supervisors both at the school and on the 
internship with a clear description of the practical interpretation of 
the placement and the tasks you served as an intern. You include 
the period, as well as a reference of the counsellors and add a copy 
of the internship report. 

Proof of internal 
training 

Official certificate of internal training with a clear description of the 
content of the programme and the objectives pursued. 
 

… … 

                                                           

7 See RPAC Guide for the difference between RPAC (Recognition of Previously Acquired Competencies) and RPAQ 

(Recognition of Previously Acquired Qualifications) 
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 Standardised information 
Within this category, evidence is included that relates to specific competencies or skills. 
 

Evidence Requirements 

Assessment 
interviews 

Report of the evaluation or appraisal interviews at a previous 
employer or in the context of an internship or training. 

Projects A detailed description of the content of the project and your specific 
task. 
Official documents that clearly show that you have contributed to 
the project. 
Include a report and reference data from a supervisor or other staff. 

Volunteering at an 
official organisation 

Duly signed documents of the organization with a clear description 
of the job content and tasks that you performed, as well as the 
period. 
Include reference data of the person(s) in charge within the 
organization. 

Manufactured 
products/work/ 
essays/presentations 
... 

Relevant projects that have a clear link with the competency you 
want to prove. 
Proof that you are the (co-)producer of the products /work ... 

Video footage / 
photos/audio 
recordings/… 

Audio-visual evidence of you acting in a real professional situation, 
relevant or related to the competency. 

Reports Reports of activities or projects that shed light on your tasks 

Websites If you have designed websites, you can supply the URLs and add 
documents that show the extent to which you were involved in the 
design and implementation. 

Articles/designs Limited to articles or designs that are officially published, e.g. 
official report of a meeting, in a magazine.  
Clarify your contribution. 

Feedback/reviews Feedback forms of organisations, employers, ... where you worked 
or performed. These documents must be duly signed by the author. 

… … 

 

 Other materials 

Evidence Requirements 

Volunteer work in a 
non-official 
organization 

Document that shows the participation to a certain activity, as well 
as a clear description of the tasks at hand.  
If possible, include reference details of relevant persons.  
 

Activities associated 
with your free time 
(e.g. orchestra, band 
or student job) 
 

Document that proves delivered activity, as well as a clear definition 
of the tasks.  
If possible, add the reference details of relevant persons. 

Reports / documents 
from meetings you 
attended 
 

Meeting reports which clearly show your duties and responsibilities. 

… … 



   

 

Versie geldig vanaf AJ 2022-2023  143 | P a g i n a  

 

 

 Evidence in other languages 
Supporting documents may be submitted in Dutch, English, French or German. Documents in 
other languages must be accompanied by a translation made by a sworn translator in one of 
the four languages mentioned above. 
 
 

10.3  Confidentiality 
 
Characteristic for the RPAC procedure and the portfolio is that you provide personal 
information and documents. Each person with access to your data treats your file 
confidentially and adheres to the following rules of conduct: 
 
• Your information can only be used within the procedure and will therefore never be 

communicated to a third party, unless you explicitly request Ghent University 
Association to do so. 

 
• The portfolio is exclusively part of the procedure and will not be consulted for any 

other purpose by Ghent University Association. 
 
• Assessors have the right to contact referees at their own discretion. In case they do 

so, they are obliged to clarify that their consultation is part of the RPAC procedure. 
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11 Formats portfolio 
 

For the Standard Procedure following documents are always requested: 

 Form F-RPA-02: Cover page portfolio 
 Form F-RPA-03: CV 
 Form F-RPA-05: Competency with Evidence & Assessment 
 Form F-RPA-04: Overview of Competencies.  

In some cases, also: 

 Form F-RPA-06: Reflection File. 


