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Checklist EVC-procedure voor organisaties 

 
 
Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de ‘checklist voor organisaties’. Met behulp van deze checklist kan uw 
organisatie de EVC-procedure evalueren die gebruikt wordt of nog in ontwikkeling is. De checklist resulteert in concrete verbeteracties voor uw 
organisatie.   
 
De checklist kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken: 

• Met behulp van de checklist kan uw organisatie na gaan of de EVC-procedure die wordt uitgevoerd voldoet aan de kwaliteitscode EVC; 
• De checklist kunt u gebruiken om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met EVC. 

 
Hoe werkt de checklist ? 
Vul de checklist in. Geef telkens aan of de genoemde criteria wel of niet zijn meegenomen in uw EVC-procedure. Benoem waar dat uit blijkt. Noem 
de knelpunten waar u tegen aan loopt. Vervolgens vertaalt u de knelpunten in actiepunten.. Geef telkens aan of de genoemde criteria wel of niet zijn 
meegenomen in uw EVC procedure. Benoem waar dat uit blijkt. Noem de knelpunten waar u tegen aan loopt. Vervolgens vertaalt u de genoemde 
knelpunten en argumenten in actiepunten. Op deze wijze krijgt u een beeld van de huidige situatie van uw organisatie én de stappen en activiteiten die 
nodig zijn voor optimalisatie en invoering van EVC.  
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Checklist EVC-procedure 
 
1. Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.  
Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan employability. EVC leidt in veel gevallen tot verdere 
loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling 
 
Activiteiten 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten / 
uitdagingen 

Wordt het doel van EVC aan de deelnemers duidelijk gemaakt? 
- vanuit het perspectief van de EVC aanbieder. 
- Vanuit het perspectief van de loopbaan van de deelnemer. 

   

Formuleert elke deelnemer aan de EVC procedure een meetbaar doel 
dat gerelateerd is aan het eigen loopbaanperspectief? 

  
 

 

Zijn de samenwerkingsafspraken tussen de organisaties (en mensen) 
die de EVC procedure uitvoeren duidelijk vastgelegd? 

- is er een verantwoordelijke voor de samenwerkende 
organisaties  benoemd? 

- Sluiten de handelingen zo op elkaar aan dat de loopbaanvraag 
optimaal ondersteund wordt? 

   

 
 

Normtekst 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten / 
uitdagingen 

Met kandidaten worden voor aanvang van de procedure afspraken 
gemaakt over het doel dat aan de EVC procedure voor de kandidaat 
wordt verbonden. Het gaat hier om het bredere doel in relatie tot het 
loopbaanperspectief van de kandidaat en/of de doelstellingen van de 
EVC biedende organisatie. De EVC aanbieder treedt op als 
verantwoordelijke voor alle samenwerkende partijen zodat alle 
activiteiten worden afgestemd op de doelstelling van de kandidaat. Het 
doel van EVC is voor elke deelnemer omschreven in schriftelijk 
vastgelegde meetbare criteria, en staat in relatie tot het 
loopbaanperspectief van de kandidaat 
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Actieplan voor het onderdeel Doel van EVC 
Verbeteracties Wie  Wat  Wanneer 
1    
2    
3    
 
2. Bevoegdheden van deelnemers: EVC beantwoordt aan de behoefte van het individu. Rechten en afspraken met de EVC biedende organisatie 
zijn duidelijk verwoord  
 
Activiteiten 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten/uitdagingen  

Is het duidelijk hoe een deelnemer zich kan aanmelden 
voor de EVC procedure? 

   

Geschiedt deelname aan de EVC procedure op 
vrijwillige basis? 

   

Worden er afspraken gemaakt met de deelnemer over 
het optimaal doorlopen van de EVC procedure? 

   

Is er voorlichtingsmateriaal aanwezig om deelnemers 
te informeren over EVC? 

   

Zijn de tijden en gevraagde inspanningen voor de EVC 
procedure voor de deelnemers realistisch en haalbaar? 

   

Is de privacy van de deelnemer gewaarborgd? Zijn er 
afspraken gemaakt over het eigendom van de 
resultaten van de EVC rapportage? 

   

Is er binnen uw organisatie een bezwaarprocedure 
waarvan de deelnemer gebruik kan maken indien hij/zij 
bezwaar wil maken? En geld die procedure ook voor 
de activiteiten die door uw samenwerkingspartners 
worden uitgevoerd? 
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Normtekst 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten/uitdagingen  

(Potentiële) deelnemers worden juist en volledig 
geïnformeerd zowel over de procedure als over de 
resultaten, toegankelijkheid is voor iedereen gelijk, 
deelnemers nemen vrijwillig deel, de privacy wordt 
gerespecteerd en mensen kunnen zo nodig beklag 
doen. Er is een bezwaarprocedure waar kandidaten 
gebruik van kunnen maken. 

   

 
Actieplan voor het onderdeel Bevoegdheden van deelnemers 
Verbeteracties Wie  Wat  Wanneer 
1    
2    
3    
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3. Procedure en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op goede standaarden: Vertrouwen is het sleutelbegrip. Vertrouwen heeft 
te maken met civiel effect, goed gedefinieerde standaarden, duidelijke informatie over de manier waarop assessments worden uitgevoerd en op basis 
van welke argumenten conclusies zijn getrokken.  
 
 
Activiteiten 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten/uitdagingen 

Is de EVC procedure stap voor stap duidelijk?    
Zijn de rollen, taken, verantwoordelijkheden en 
activiteiten helder? 

   

Maakt u in de EVC procedure gebruik van een 
erkende standaard of meetlat (bijvoorbeeld 
kwalificatiestructuur of branchestandaard? 

   

Is de waarde van de EVC rapportage dusdanig dat 
die geldt als vrijstelling voor een erkend diploma,  
of certificaat (met civiel effect)? 

   

Gebruikt u kwalitatieve goede 
assessmentinstrumenten? Zijn die zo goed dat 
andere beoordelaars met de uitkomsten van deze 
instrumenten tot eenzelfde conclusie komen? 

   

Hebt u instrumenten of diensten ingekocht bij 
leveranciers die deskundig zijn? 

   

Vindt er een afsluitend gesprek plaats met de 
werknemer over de resultaten en het 
eindoordeel? 

   

Stelt u een EVC-rapportage op zoals bedoeld in de 
EVC code? 
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Normtekst 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten/uitdagingen 

Instrumenten zijn specifiek ingericht op het 
zichtbaar maken van competenties die zowel 
leerweg- als leerwegonafhankelijk zijn verworven. 
Gebruikte gegevens in de procedure zijn 
voldoende relevant, actueel, gevarieerd en 
authentiek om als bewijs te kunnen gelden. 
Hiervoor zijn in de EVC procedure criteria 
opgenomen. Daar waar deze aangereikte gegevens 
alsnog verder getoetst moeten worden is het 
daartoe ingerichte instrumentarium aanwezig.  
Een andere beoordelaar met het zelfde materiaal 
voor handen zou tot dezelfde conclusie moeten 
komen. Elke EVC procedure resulteert in een EVC 
rapportage waarin in ieder geval de competenties 
van de deelnemer staan vermeld in relatie tot de 
landelijk erkende functie- of beroepsstandaard en 
in relatie tot de individuele loopbaandoelen 

   

 
Actieplan voor het onderdeel Bevoegdheden van deelnemers 
Verbeteracties Wie  Wat  Wanneer 
1    
2    
3    
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4. Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig: Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren 
binnen de beoordeling en zijn ingebed in de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken assessoren. Het is van groot belang om onnodige 
vermenging van rollen te voorkomen. Onpartijdigheid kan versterkt worden door training en het gebruik van netwerken. 
 
Activiteiten 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten/uitdagingen 

Is de onafhankelijk van uw assessoren geborgd? 
 

   

Is de rol van begeleider en assessor gescheiden? 
 

   

Maakt u gebruik van aantoonbare competente 
assessoren tijdens de EVC-procedure? 
 

   

Maakt u gebruik van aantoonbare competente 
begeleiders tijdens de EVC-procedure? 
 

   

Uw begeleiders en assessoren onderhouden hun 
bekwaamheid? 

   

 
Normtekst 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten/uitdagingen 

Deskundigheid van assessoren (beslissers) en 
begeleiders is aangetoond. Zij zijn deskundig en 
aantoonbaar beoordeeld op de vereiste competenties. 
Assessoren en begeleiders verifiëren voortdurend of 
de procedure in lijn is en blijft met de 
overeengekomen doelstellingen. Zij bepalen de 
kwaliteit van de aangevoerde bewijzen, de toetsing aan 
het competentieprofiel en de EVC rapportage.  
De deskundigheid betreft onder meer de 
beroepskennis, assessmentkennis, en de overige 
vereisten rond transparantie, relevantie, objectiviteit 
en validiteit. De EVC-aanbieder heeft de procedure 
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zodanig ingericht dat achteraf controleerbaar is dat de 
assessor en de begeleider ook over die deskundigheid 
(competenties genoemd in de EVC code) beschikken 
en dat zij deze deskundigheid onderhouden. 
 
 
 
Actieplan voor het onderdeel Bevoegdheden van deelnemers 
Verbeteracties Wie  Wat  Wanneer 
1    
2    
3    
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5. De kwaliteit van EVC-procedures is geborgd en wordt continu verbeterd: de kwaliteit van de EVC-procedure en het bij de procedure 
gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden regelmatig evaluaties plaats. De resultaten worden verwerkt in verbeteracties.  
 
Activiteiten 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten/uitdagingen 

Is de EVC-procedure openbaar?    
Wordt de EV- procedure regelmatig geëvalueerd met 
betrokken organisaties en personen? 

   

Wordt de EVC-procedure geëvalueerd met de 
betrokken deelnemers? 

   

Wordt het realiseren van de individuele 
loopbaandoelen van de deelnemers een half jaar na de 
EVC rapportage gemeten?  

   

Wordt er verbeterbeleid geformuleerd op uitgevoerde 
evaluaties? 

   

Uw organisatie verantwoordt zich over de kwaliteit 
van EVC? 

   

De evaluatie van de EVC-procedure is ingebed in het 
bestaande kwaliteitssysteem van uw organisatie? 

   

 
Normtekst 
 

Ja/nee Blijkt uit Knelpunten/uitdagingen 

Evaluaties zijn ingericht op het bijhouden en 
verbeteren van de totale kwaliteit van de ingerichte 
EVC procedure. De EVC procedure wordt regelmatig 
geëvalueerd door de EVC aanbieder en is systematisch 
geïntegreerd in procedures en routines. EVC 
aanbieders meten of de vooraf afgesproken doelen die 
voor deelnemers aan de EVC procedure zijn 
verbonden ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn via 
evaluaties van deelnemers en samenwerkende partijen 
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Actieplan voor het onderdeel Bevoegdheden van deelnemers 
Verbeteracties Wie  Wat  Wanneer 
1    
2    
3    
 
 


