Literatuur onderzoek
Het erkennen van verworven competenties bij jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting

Simone van der Donk, s203947
Faculteit Gedragswetenschappen, Universiteit Twente
Educational Sciences and Technology
Afstudeerbegeleidsters: Kim Schildkamp (UT) &
Jolanda Botke (Bureau Zuidema i.s.m ROC Aventus)

Inhoudsopgave
INTRODUCTIE ____________________________________________________________________ 4
1. ERKENNEN VAN (EERDER) VERWORVEN COMPETENTIES ________________________________ 6
1.1 MANIEREN OM VERWORVEN COMPETENTIES TE ERKENNEN ____________________________________
1.1.1 METHODE ____________________________________________________________________
1.1.2 RESULTATEN___________________________________________________________________
1.1.3 CONCLUSIE ____________________________________________________________________

6
6
7
8

2. KENMERKEN EN CRITERIA VAN EEN EVC-PROCEDURE __________________________________ 9
METHODE_________________________________________________________________________ 9
2.1 KENMERKEN VAN EEN EVC-PROCEDURE ________________________________________________ 10
2.2 KWALITEITSCRITERIA VOOR EEN EVC-PROCEDURE _________________________________________ 15
2.2.1 KWALITEITCODE EVC ____________________________________________________________ 15
2.2.2 CRITERIA VAN EEN COMPETENTIE GERICHT ASSESSMENT BINNEN EEN EVC-PROCEDURE ________________ 16
2.2.3 DE KWALITEITSCODE NAAST CRITERIA VOOR EEN COMPETENTIEGERICHT ASSESSMENT _________________ 21
2.3 CONCLUSIE ____________________________________________________________________ 23
3. EVC IN EEN JUSTITIËLE JEUGDINRICHTING___________________________________________ 24
3.1 JONGEREN IN EEN JUSTITIËLE JEUGDINRICHTING ___________________________________________ 24
3.2 KENMERKEN VAN EEN EVC-PROCEDURE DIE KAN WORDEN TOEPAST BIJ JONGEREN IN EEN JI ____________ 27
3.3 CONCLUSIE ____________________________________________________________________ 30
4. CONCLUSIE ___________________________________________________________________ 31
REFERENTIELIJST _________________________________________________________________ 33
BIJLAGEN _______________________________________________________________________ 35

Literatuuronderzoek - Simone van der Donk – EVC in een Justitiële Jeugdinrichting

2

Voorwoord
Deze literatuurstudie is geschreven in het kader van de Master Afstudeeropdracht bij de opleiding
Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente. Deze literatuurstudie is een
onderdeel van de afstudeeropdracht.
De afstudeeropdracht betreft een ontwerp voor een procedure voor het erkennen van eerder
verworven competenties van jongeren, verblijvend in een Justitiële Jeugdinrichting. Het onderzoek is
een onderdeel van een Europees project 1 waarin o.a. het Regionaal Opleiding Centrum (ROC)
Aventus een partner is. Vanuit mijn functie als onderwijskundige bij ROC Aventus werk ik mee aan dit
project en voer het onderzoek uit.
Het literatuuronderzoek dient als voorbereiding op het ontwerp en richt zich op de methodieken
voor het erkennen van verworven competenties. Specifiek wordt gekeken naar kenmerken van
procedures voor het erkennen van verworven competenties in detentie-inrichtingen en speciale
Jeugdinrichtingen. De uitkomsten van het literatuur onderzoek dienen als input voor het ontwerp
onderzoek.
Simone van der Donk
Februari, 2011
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Het project wordt in opdracht van ROC Aventus uitgevoerd, met als titel APL in Juvenile Prison. Voor meer
informatie over dit project klik hier.
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Introductie
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan goed opgeleide mensen. Om mee te draaien in
onze kenniseconomie is het van belang om je leven lang te blijven leren. Een Leven lang leren en
vraaggestuurde onderwijstrajecten staan hoog op de Nederlandse onderwijsagenda (Ministerie van
OC&W, 2009). Levenslang leren (LLL) bevat alle types van leren en vorming in elke instelling, in elk
bedrijf of in de samenleving, zowel op formele, non-formele en informele wijze, waarbij de
individuele behoeften van de lerende centraal staan. De vormen van leren onderscheiden zich van
elkaar door hun context, intentie, structuur en de aanwezigheid van certificering (Bjornavold, 2004).
Het European Centre for the Development of Vocational Training (2008) definieert ze als:
o formeel leren: het leren vindt in een georganiseerde en gestructureerde setting plaats en is
doelbewust ontwikkeld voor het verwerven van kennis, vaardigheden of competenties met
bijbehorende certificaten of diploma’s.
o Informeel leren: het leren vindt plaats vanuit de dagelijkse activiteiten of is gerelateerd aan werk,
familie of vrije tijd. Het is niet georganiseerd of gestructureerd in termen van doelstellingen, tijd
of begeleidend leren. Informeel leren vindt vaak onbewust plaats bij de lerende en kent geen
erkenning in de vorm van certificaten en diploma’s.
o Nonformeel leren: Dit leren (ook gerelateerd aan werk, familie of vrije tijd) kan doelbewust
plaatsvinden in een gestructureerde omgeving, maar er is geen (maatschappelijke) erkenning via
afgegeven certificaten of diploma’s.
Het onderscheiden van deze drie vormen van leren maakt het formuleren en implementeren van een
leven lang leren gemakkelijker omdat ervaringen en kennis en de relatie daartussen gevalideerd kan
worden (Bjornavold, 2004; Colardyn & Bjornavold, 2004). Daarnaast suggereren Colardyn en
Bjornavold (2004) dat een zichtbaar leven lang leren maatschappelijk onderbenut wordt, wanneer de
kennis, vaardigheden en competenties die buiten het formele leren zijn verworven, onzichtbaar
blijven en/ of ondergewaardeerd worden. Het hebben van één of meerdere diploma’s biedt
voordelen op de arbeidsmarkt (Colardyn & Bjornavold, 2004). Het valideren van de resultaten van
non-formeel en informeel leren behoort tot de belangrijkste aspecten van het leven lang leren
beleid.
Een leven lang leren vindt, zoals eerder is aangegeven, in verschillende contexten plaats. Zo ook bij
jonge mensen die verblijven in een Justitiële Inrichting. Deze jongeren hebben vaak problemen met
het behalen van een formele kwalificatie binnen het beroepsonderwijs (Vecca, 2008). Het begint met
het feit dat voor veel van deze jongeren de weg van formeel leren niet succesvol is verlopen of niet
volledig is afgerond via een diploma. Gedurende hun verblijf in de inrichting krijgen ze wel cursussen
aangeboden of ze volgen gedeeltelijk onderwijs, maar dit is zeer ad hoc, met onderbrekingen en de
resultaten zijn lastig te valideren met formele kwalificaties. Als de jongeren de justitiële inrichting
verlaten, hebben zij veelal geen bewijs van hun verworven kwalificaties of competenties. Dit
verkleint hun kansen op de arbeidsmark en het vervolgonderwijs.
Naar aanleiding van dit probleem heeft de Justitiële Jeugdinrichting De Sprengen te Zutphen contact
opgenomen met het Regionaal Opleiding Centrum (ROC) Aventus. ROC Aventus is door het Landelijk
Kennis Centrum EVC (2010) erkend als aanbieder van het ErVaringCertificaat met behulp van een
EVC-procedure. EVC staat in dit geval voor Erkenning Verworven Competenties. Als erkend EVC
aanbieder heeft ROC Aventus een EVC-procedure ontwikkeld die voldoet aan de kwaliteitseisen die
het Landelijk Kennis Centrum EVC (2010) beschrijft in haar Kwaliteitscode.
Voor het erkennen van verworven competenties is het volgens het Kenniscentrum EVC van belang
om werkervaring te hebben. Het ErVaringsCertificaat is in principe vooral gericht op mensen met een
kwaliteit en kwantiteit aan werkervaring binnen een bepaald beroepsgebied (Dungen et al., 2009).
Veel jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting hebben nog helemaal geen werkervaring waardoor zij
impliciet niet aan de ROC Aventus procedure op basis van de Kwaliteitscode van het Landelijke
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Kennis Centrum EVC (2010) kunnen voldoen. Hierdoor verschilt de landelijke EVC-procedure van een
EVC-procedure voor jongeren in een JJI. Bij de jongens uit de JJI zal eerder gekeken moeten worden
naar de competenties die zij hebben ontwikkeld door formeel, non-formeel en informeel leren. Het
erkennen van verworven competenties is van groot belang voor jongeren die detentie verlaten.
Wanneer zij detentie verlaten met een portfolio en formele erkende kwalificaties is het voor de
jongeren makkelijker om na vrijlating in plek te vinden in de onderwijs- of arbeidsmarkt. Dit zou tot
een reductie kunnen leiden van de terugval in crimineel gedrag (Vecca, 2004).
Om de verworven competenties van jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) te erkennen zal
een alternatieve EVC-procedure ontwikkeld moeten worden. Hiermee kunnen zij detentie verlaten
met een portfolio en gevalideerde kwalificaties om deze vervolgens bij een onderwijsinstelling te
laten accrediteren,
door zich in te schrijven. De examencommissie van de onderwijsinstelling kan de verworven
competenties erkennen door toelating of het toekennen van vrijstellingen, studiepunten, en of een
maatwerktraject (Dinther & Joosten-Ten Brinke, 2007). Op deze manier kan het voor de jongeren
makkelijker zijn om na vrijlating door te gaan met leren en/of te starten met werken.
In samenspraak met de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) De Sprengen heeft ROC Aventus een verzoek
gedaan aan twee medewerkers van ROC Aventus en De Sprengen om vooronderzoek te doen naar de
mogelijkheden van EVC in een JJI. Vanuit dit vooronderzoek van Bak en Middelweerdt (2009) is
gebleken dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek is verricht naar een procedure voor het
erkennen van verworven competenties voor jongeren in een JJI. Omdat innovatie en het aanbieden
van maattrajecten, ook voor speciale doelgroepen, hoog op de agenda staan van ROC Aventus, heeft
Aventus de opdracht gegeven om een literatuuronderzoek te doen naar dit onderwerp.
Deze literatuurstudie beschrijft de verschillende manieren waarop verworven competenties erkend
kunnen worden, waarbij specifiek wordt ingegaan op hoe verworven competenties van jongeren in
een in een Justitiële Jeugdinrichting erkend kunnen worden.
Bij dit literatuuronderzoek zal de volgende onderzoeksvraag centraal staan:
Hoe kunnen verworven competenties erkend worden bij jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting?
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er drie deelvragen afgeleid. Deze
deelvragen worden aan de hand van de meest recente literatuur beantwoord.
1. Op welke manieren kunnen eerder verworven competenties erkend worden?
2. Wat zijn de kenmerken van de verschillende definities voor het erkennen van verworven
competenties (EVC)?
3. Welke kenmerken heeft een EVC-procedure die kan worden toegepast in een JJI?
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het begrip EVC. De vraag die hierbij centraal staat is wat zijn veel
voorkomende definities en wat houden deze in? Hoofdstuk 2 beschrijft de kenmerken van een
procedure voor het erkennen van verworven competenties waarbij gefocust wordt op de
verschillende criteria voor kwaliteit. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de specifieke
kenmerken van jeugdige delinquenten die er toe leiden dat de bestaande procedure voor het
erkennen van verworven competenties niet kan worden toegepast in een Justitiële Jeugdinrichting.
Tot slot wordt er gekeken welke kenmerken van een procedure voor het erkennen van verworven
competenties kunnen worden toegepast in een JJI en welke aanpassingen er nodig zijn. Uiteindelijk
wordt in hoofdstuk 4 een conclusie en discussie beschreven.
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1. Erkennen van (eerder) verworven competenties
1.1 Manieren om verworven competenties te erkennen
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende definities en methodieken die
betrekking hebben op het erkennen van verworven competenties. De definities worden met elkaar
vergeleken om te kijken wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Vervolgens wordt er een
definitie voor het erkennen van verworven competenties opgesteld die in dit onderzoek gehanteerd
zal gaan worden.
Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de kenmerken van de verschillende definities voor het erkennen van
verworven competenties (EVC)?
1.1.1 Methode
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd met behulp van de
databases: SCOPUS, Educational Resources Information Center (ERIC) en Web of Science. Dit
onderzoek is beperkt tot literatuur uit de periode 2000-2010, waar de volgende zoektermen zijn
gebruikt: “prior learning,” “accreditation,” “assessment,” en “recognition.” Dit resulteerde in 177
artikelen die aan deze zoektermen voldeden. De samenvattingen van deze artikelen zijn
geanalyseerd aan de hand van de zeven algemene kenmerken van EVC zoals genoemd door JoostenTen Brinke, Sluijsmans, Brand-Gruwel & Jochems (2007). Er is voor deze zeven kenmerken gekozen
omdat deze auteurs uitvoerig literatuurstudie hebben verricht naar deze kenmerken en deze
kenmerken als basis zijn gebruikt voor het opstellen van de Kwaliteitscode voor het erkennen van
verworven competenties (Kenniscentrum EVC, 2010).
De kenmerken zijn door Joosten-Ten Brinke et al. (2007) als volgt beschreven:
1. de verschillende vormen van eerder leren (formeel, informeel en non-formeel),
2. de systematische fasering in de structuur van een EVC-procedure (informeren, bewijs
verzamelen, beoordelen en erkennen),
3. de mix van beoordelingsmethodes (zelf- en portfoliobeoordeling),
4. de diversiteit aan uitkomsten van EVC (vaststellen van een resterend studiepas,
vrijstellingen, certificering, of loopbaanadviezen),
5. de grote verantwoordelijkheid die kandidaten moeten nemen om hun eigen persoonlijke,
context gebonden eerder leren te evalueren,
6. de tijdinvestering,
7. de voordelen van EVC voor de kandidaat, de onderwijs instelling en de maatschappij.
Een artikel werd geselecteerd voor vervolgstudie wanneer er informatie in staat over minimaal één
van de zeven kenmerken. Deze selectie resulteerde in 32 artikelen. Met behulp van de “sneeuwbal
methode” is er vervolgens gekeken of er in de referentielijsten van deze artikelen nog andere
relevante artikelen zijn vernoemd. Dit resulteerde in een totaal van 41 artikelen. Alle artikelen zijn
vervolgens geanalyseerd aan de hand van de zeven kenmerken. Vervolgens zijn uit alle onderzoeken
de termen genoteerd die worden gebruikt om het erkennen van verworven competenties aan te
geven. Per term wordt tevens de definitie beschreven met daarbij de bron van herkomst. De
geanalyseerde 41 artikelen dienen tevens als grondslag voor het beantwoorden van onderzoeksvraag
2.
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1.1.2 Resultaten
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van gebruikte termen en afkortingen voor een
procedure voor het erkennen van eerder verworven competenties. In bijlage 1 is het overzicht
weergegeven. Zoals al eerder is aangegeven bestaat er niet één definitie voor het erkennen van
verworven competenties. De definities die qua content het meest met elkaar overeenkomen worden
gekoppeld waarbij een beschrijving wordt gegeven van de context. Opvallend aan deze uitwerking is
dat de verschillende termen voor EVC dezelfde definities bevatten. Onder term wordt in dit geval
verstaan een woord dat in een bepaald vak een eigen, scherpomlijnde betekening heeft (van Dale,
2010). De definitie geeft de omschrijving van wat iets is, in dit hoofdstuk wordt onder definitie een
beschrijving van een term verstaan. De meest voorkomende termen en definities uit de literatuur
worden hieronder beschreven.
Het Herkennen van verworven competenties
Voor het herkennen van verworven competenties wordt in verschillende onderzoeken de term
‘Recognition of Prior Learning’ (RPL) gebruikt. Volgens Fejes & Andersson (2009) houdt dit in dat het
geleerde (in verschillende contexten) geïdentificeerd, beoordeeld en gedocumenteerd moet worden.
Joosten – Ten Brinke (2008) benoemt in haar onderzoek ook RPL. Zij verwijst naar (Batemena &
Knight, 2003; Harvey, 2004; Thomson, Saunders, & Foyster, 2001; Cantwell & Scevak, 2004;
Conoghue et al., 2002; Cretchley, Castle, 2001; New Zealand Qualification Authority, 2001; Taylor &
Clemand, 2000; Wheelahan et al., 2002) die allen aangeven dat RPL bestaat uit het aantonen van
formeel, non-formeel en informeel leren. Ook wordt hierbij aangegeven dat assessen een vervolg
stap is in het herkennen van verworven competenties. De definitie ‘Prior Learning Assessment and
Recognition’ (PLAR) geeft dit al aan. Volgens Scholten (2007) is deze definitie tot stand gekomen om
aan te tonen dat het herkennen en erkennen andere processen zijn dan het beoordelen. Ook bij
PLAR wordt volgens Joosten-Ten Brinke (2008) onderscheid gemaakt tussen formeel, informeel en
non-formeel leren. Zij verwijst hierbij naar Aarts, et al. (2003), The Calibre Group of Companies
(2003), Bélanger & Mount (1998), Scholten & Teuwsen (2002).
Het Asssessen van verworven competenties
Voor dat verworven competenties erkend kunnen worden vindt er een proces van herkenning en
beoordeling plaats. Dit beoordelen in veel gevallen assessen genoemd heeft bevat twee
verschillende termen namelijk ‘Assessment of Prior Learning’ (APL) en ‘Prior Learning Assessment’
(PLA). In beide gevallen gaat het om het meten van kennis, vaardigheden en competenties die
verkregen zijn door (non) formeel en informeel leren ten opzichte van een standaard om te kijken in
hoeverre de leerdoelen van een persoon zijn behaald (Joosten-Ten Brinke, Sluijsmans, & Jochems,
2009; Joosten-Ten Brinke, 2008; Starr-Glass, 2002; Day, 2001; Evans, 2003; Fjortoft & Zgarrick, 2001).
Volgens Van Merriënboer, Van der Klink en Hendriks (Van Merriënboer, Van der Klink en Hendriks,
2002, zoals geciteerd in Baartman et al., 2006) is het beoordelen van competenties meestal
bijzonder complex. Zij geven aan dat het niet mogelijk is slechts één assessmentwijze te hanteren
voor de beoordeling van een competentie. Zij komen met 12 criteria voor een kwalitatief
competentiegericht assessment die kunnen worden toegepast bij het assessen van verworven
competenties. In paragraaf 2.2.2 van dit onderzoek wordt hier verder op ingegaan.
Het erkennen van verworven competenties
De term Erkenning Verworven competenties met de afkorting EVC wordt veel al in Nederland
gebruikt. De afkorting EVC heeft van het Landelijk Kenniscentrum EVC (2010) nog een andere
betekening gekregen namelijk het ErVaringsCertificaat. Dit certificaat wordt uitgereikt wanneer een
kandidaat de EVC-procedure heeft doorlopen bij een organisatie die door het Kenniscentrum is
erkend. Joosten – Ten Brinke (2008) geeft aan dat EVC een procedure is die bedoeld is om eerder
leren onafhankelijk van de wijze waarop het geleerd is, te waarderen en erkennen. Dit eerder leren
kan gaan om kennis, vaardigheden en competenties. Ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (2010) spreekt over competenties en onderscheidt de fasen waarderen en erkennen. De
wijze waarop geleerd wordt, wordt door het Kenniscentrum EVC (2010) beschreven als het

(non)formeel of informeel leren. Ook de Engelse termen en definities maken onderscheid in deze
vormen van leren.
- Accreditation of Prior Learning (APL) sluit het best aan bij de Nederlandse beschrijving van de
definitie. Zo geeft Dungen (2009) aan dat ook APL alle verschillende vormen van leren bevat
zowel (non)formeel als informeel. Day (2001) en Havey (2004) geven in hun omschrijving van
APL nog een verder uitwerking van de verschillende vormen van leren zoals in de context
school, werkervaring of tijdens vrijwilligerswerk.
‘Accreditation of Prior Experimental Learning’ (APEL). Het ‘Experimental Learning’ focust zich
volgens Haldane & Wallace (2009) meer op de persoonlijke leerontwikkeling en doelen van
personen. In Joosten- Ten Brinke (2008) wordt bij APL onderscheid gemaakt tussen
informeel, (non)formeel leren (Cleary, Whittaker, Callacher, Merril, Jokinen & Carette, 2002;
Havey, 2004; Konrad, 2001; Wilcox & Brown, 2002).
- ‘Accreditation of Prior Certificated Learning’ APCL richt zich daarentegen op ervaringen die
zijn verkregen door formeel leren (Joosten-Ten Brinke, 2008; Konrad, 2001).
1.1.3 Conclusie
Vanuit de inventarisatie van de verschillende definities uit het overzicht (bijlage 1) en de uitgewerkte
tekst zelf is een definitie geformuleerd die gehanteerd gaat worden voor dit onderzoek. Deze
definitie luidt als volgt:
EVC is een gestructureerde procedure waarin eerder verworven competenties (kennis, houding en
vaardigheden), verkregen via informeel, non-formeel en formeel leren, worden herkend,
beoordeeld en erkend.
Er is voor deze definitie gekozen omdat hij alle kenmerken bevat die de verschillende termen
omschrijven zo ook het assessen met de omschrijving van een competentiegericht assessment. In het
volgende hoofdstuk zal verder worden ingegaan op welke manieren verworven competenties
kunnen worden herkend en erkend.
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2. Kenmerken en Criteria van een EVC-procedure
Methode
De analyse van de verschillende begrippen en definities van onderzoeksvraag 1 leidt tot de tweede
onderzoeksvraag die luidt: Wat zijn de kenmerken en criteria voor een procedure voor het erkennen
van verworven competenties? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is wederom gebruik gemaakt
van SCOPUS, Educational Resources Information Center (ERIC) en Web of Science. Dit onderzoek is
beperkt tot literatuur uit de periode 2000-2010, waar de volgende zoektermen zijn gebruikt: “prior
learning,” “accreditation,” “assessment,” en “recognition.” Dit resulteerde in 177 artikelen die aan
deze zoektermen voldeden. De samenvattingen zijn geanalyseerd aan de hand van drie verschillende
methodes:
1. Net als bij onderzoeksvraag 1 aan de hand van de zeven algemene kenmerken van EVC zoals
genoemd door Joosten-Ten Brinke, Sluijsmans, Brand-Gruwel & Jochems (2007). De
resultaten van de analyse worden beschreven in hoofdstuk 2.1.
2. Aan de hand van de kwaliteitscode EVC (Kenniscentrum EVC, 2010). Er is voor kenmerken
van de kwaliteitscode gekozen omdat zij de (minimale) kwaliteitseisen beschrijven waaraan
een EVC-procedure volgens het Kenniscentrum EVC (2010) aan moeten voldoen, zodat
vergelijkbaarheid van procedures mogelijk wordt. De kenmerken van de kwaliteitscode EVC
zijn als volgt beschreven: 1. het doel van EVC, 2.rechten en afspraken EVC, 3.
betrouwbaarheid en standaarden, 4. kenmerken assessoren en begeleiders, 5.
Kwaliteitsverbetering. De resultaten van deze analyse worden beschreven in paragraaf 2.2.1.
3. Aan de hand van de kwaliteitscriteria voor een competentiegericht assessment (Baartman,
2008). Joosten- Ten Brinke et al (2007) heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen EVC en
de kwaliteitscriteria van een competentiegericht assessment van Baartman (2008). Uit
hoofdstuk 1 is gebleken dat het erkennen van verworven competenties een term is voor de
definitie competentiegericht assessment. Uit het onderzoek tussen de relaties tussen EVC en
de kwaliteitscriteria zijn de zeven kenmerken van EVC tot stand gekomen. De
kwaliteitscriteria voor een competentiegericht assessment zijn als volgt beschreven: 1.
Acceptatie, 2. Authenticiteit, 3. Cognitieve complexiteit, 4. Vergelijkbaarheid, 5. Tijd en
kosten, 6. Onderwijsgevolgen, 7. Rechtvaardigheid, 8. Geschiktheid voor onderwijsdoelen, 9.
Ontwikkeling van zelfsturend leren, 10. Betekenisvolheid, 11. Haalbaarheid, 12.
Transparantie. De resultaten van deze analyse worden beschreven in paragraaf 2.2.2.
Een artikel is geselecteerd wanneer er informatie instaat over minimaal één van de kenmerken en/of
criteria. In het onderzoek van Joosten-Ten Brinke et al. (2007) is op een soortgelijke manier
onderzoek gedaan. Zij hebben de zeven kenmerken van EVC beschreven in relatie tot de
kwaliteitscriteria van een competentiegericht assessment (Baartman, 2008). Aan de hand van de
resultaten hebben zij richtlijnen ontworpen voor het ontwikkelen van een EVC-procedure.
Uit de resultaten van onderzoeksvraag 1 is gebleken dat er de laatste drie jaar veel onderzoek is
gedaan naar de verschillende vormen van EVC. Omdat Joosten-Ten Brinke et al. (2007), hun
onderzoek hebben beperkt tot literatuur tot 2007 wordt de uitwerking van onderzoeksvraag 2 een
aanvulling op haar onderzoek door literatuur te gebruiken tot 2010 en de literatuur te analyseren
aan de hand van de kwaliteitscode EVC. De methode komt dus deels overeen met die van JoostenTen Brinke et al. maar bij de uitwerking van deze onderzoeksvraag ligt de focus op state of the art
knowledge. Er wordt hierbij gekeken of de richtlijnen van Joosten- Ten Brinke et al. (2007) up-to-date
zijn. Indien er veranderingen hebben plaatsgevonden, worden de richtlijnen aangepast.
Verder wordt de kwaliteitscode EVC naast die van de kwaliteitscriteria voor een competentiegericht
assessment (Baartman, 2008) gelegd om te zien waar zij overlappen en/of verschillen.
De beschrijving van de zeven kenmerken van EVC plus het naast elkaar leggen van de verschillende
criteria geeft antwoord op onderzoeksvraag 2.

Literatuuronderzoek - Simone van der Donk – 20 februari 2011

9

2.1 Kenmerken van een EVC-procedure
Inleiding
In het vorige hoofdstuk is literatuur gezocht op basis van de zeven kenmerken van een EVCprocedure door Joosten-Ten Brinke et al. (2007) namelijk; vormen van leren, structuur, uitkomsten,
voordelen, methodes, begeleiding en tijdsinvestering. In dit hoofdstuk worden de kenmerken verder
uitgewerkt.
Vormen van leren
In het vorige hoofdstuk is de term EVC onderzocht. Hierbij zijn de verschillende vormen van leren
uitvoerig aanbod gekomen. Uit de literatuur is gebleken dat het bij het erkennen van verworven
competenties gaat om competenties die verkregen zijn in een formele, non-formele of informele
setting. Kort gezegd is formeel leren, leren met behulp van een lesprogramma of studie, non-formeel
met lesprogramma zonder certificering en informeel gedurende vrije tijd. Naast de vormen van leren
is uit het vorige hoofdstuk gebleken dat er een systematische fasering is in structuur van een EVCprocedure in de volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan.
EVC structuur
De EVC-procedure kenmerkt zich door verschillende fases. Het merendeel van de (recente) literatuur
(Joosten-Ten Brinke et al., 2008; Joosten-Ten Brinke en Dinther, 2007; Joosten-Ten Brinke, 2008;
Joosten-Ten Brink et al., 2009; The Calibre group of Companies, 2003; Wilcox en Brown, 2002;
Thomas et al, 2000, Vanhoren, 2002; the New Zealand Qualification Authority, 2001) beschrijft een
vier fases structuur voor de EVC-procedure die bestaat uit: de instroomfase (initiëren), de
herkenningsfase, de waarderings-/ erkenningsfase en de rapportagefase. Het Landelijk
Kenniscentrum EVC (2010) heeft deze vier fase structuur als basis gebruikt voor een praktisch 6
stappenplan waarbij de focus ligt op de resultaten en producten per fase.
In de instroomfase wordt de geïnteresseerde geïnformeerd over de EVC-procedure. Hierbij wordt
informatie verzameld over de geïnteresseerde, wat zijn/haar persoonskenmerken en behoeftes zijn.
Andere benamingen voor deze fase zijn; de intakefase of de identificatiefase.
In de herkennisfase staat het verzamelen en presenteren van bewijzen voor het eerder leren
centraal. Dit eerder geleerde dient gerelateerd te worden aan een standaard (Joosten-Ten Brinke,
sluijsmans, & Jochems, 2009). In de volgende fase wordt hier op terug gekomen. De geïnteresseerde,
vanaf nu de EVC-kandidaat genoemd, heeft een belangrijke rol in deze fase omdat hij/zij zelf moet
beoordelen welk bewijs van toegevoegde waarde is. Deze fase wordt ook wel de documentatie- of
voorbereidingsfase genoemd. Alle EVC-procedures hebben één ding gemeen: EVC-kandidaten
leveren bewijs voor verworven kennis, vaardigheden en competenties die vergeleken worden met de
kwalificatiestandaarden van een cursus of lesprogramma waarvoor de kandidaat zich wenst te
certificeren (Evans, geciteerd in Joosten-Ten Brinke et al., 2008).
In de waarderings-/ erkenningsfase wordt het bewijs uit de vorige fase beoordeeld. Assessoren
beoordelen de kwaliteit van het bewijs van de EVC-kandidaat aan de hand van een
kwalificatiestandaard. Aan de hand van deze beoordeling moet de assessor bepalen welke
onderdelen erkend kunnen worden. In het hoofdstuk “uitkomsten van een EVC-procedure” wordt
hier verder op in gegaan. De assessor moet onafhankelijk zijn en de uitkomsten van de beoordeling
mogen niet beïnvloedbaar zijn door verschillende assessoren (Landelijk Kenniscentrum EVC, 2010).
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De rapportage fase is de eindfase waarin in een rapport staat beschreven welke standaard de basis is
geweest voor de EVC-beoordeling. Joosten-Ten Brinke en Dinther (2007) refereren in hun artikel aan
Duvekort (2006) die deze fase als samenvattend en terugkijkend beschouwd. De fase kan ook
ontwikkelingsgerichte informatie bevatten voor de EVC-kandidaat. De fase wordt ook wel de
validiteitfase genoemd.
De uitkomsten van een EVC-procedure
Uit het monitoronderzoek van het Kenniscentrum EVC naar invoering van competentie gericht
onderwijs is te zien dat verkorte opleidingen en vrijstellingenbeleid nog steeds domineren in de
doelen en uitkomsten van de EVC procedure (Dungen et al., 2009). Deze vrijstellingen zijn tot stand
gekomen door het identificeren, herkennen, beoordelen, erkennen of het verkrijgen van
aanbevelingen en kunnen beschreven worden als resultaten van de EVC-procedure (Joosten-Ten
Brinke et al., 2008).
Het resultaat van een EVC-procedure wordt volgens het Landelijk Kenniscentrum EVC (2010) altijd
beschreven in een EVC-rapportage, ook wel het ervaringscertificaat genoemd. Daaruit blijkt over
welke competenties de deelnemer beschikt ten opzichte van een bepaalde standaard. Om civiel
effect van de EVC-procedure te garanderen moet de instelling die de EVC-procedure aanbiedt,
gebruik maken van bestaande erkende standaarden. Soms is de EVC-rapportage alleen al genoeg
voor de EVC- kandidaat om verder te kunnen in zijn loopbaan. Indien gewenst kan de EVC-rapportage
leiden tot erkenning: een of meer deelcertificaten of zelfs een volledig diploma (Kenniscentrum EVC,
2010).
Voordelen van een EVC-procedure
Vanuit de literatuur blijkt dat er veel voordelen zijn van het toepassen van een EVC-procedure.
Hieronder volgen een paar van de belangrijkste voordelen:
- Het bevordert de toegankelijkheid van het onderwijs (Duvekort, 2001; Evans, 2003; Konrad,
2001; Scholten & Teuwsen, 2002; Thomal et al., 2000; Wheelahan et al., 2002) in Joosten-Ten
Brinke (2008) door de drempel te verlagen om versneld een opleiding te volgen c.q. diploma
te behalen (van den Dungen, 2009).
- Het vermindert het aantal drop-outs (Pearson, 2004)
- Het optimaliseert de leeromgeving door meer mogelijkheden te introduceren (Bjornavold,
2001).
- Het verbetert de aansluiting tussen onderwijsprogramma’s en de arbeidsmarkt (Andersson &
Fejes, 2005) door meer samenwerking met bedrijven ( van den Dungen, 2009) en reintegratie in de maatschappij (Bjornavold, 2009).
- Het stimuleert de verandering in het onderwijs richting meer flexibel onderwijs, meer vraag
gericht werken en beter relaties met externe betrokkenen (van den Dungen, 2009).
- Het biedt mogelijkheden voor benadeelde of buitengesloten groepen in de samenleving,
doordat zij een tweede kans krijgen om hun leerdoelen te behalen (Bjornavold, 2009).
- Het biedt de sleutel voor een leven lang leren doordat het erkennen en valideren van
verworven competenties kwalificatiesystemen toegankelijker maken zodat er breder wordt
gekeken naar leerervaring (Bjornavold, 2009; van den Dungen, 2009).
- Het draagt bij aan het “Actieplan Leven Lang Leren” (2004) wat het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen heeft ontwikkeld door; meer mensen met minimaal een niveau 2
opleiding op te leiden en meer mensen te laten deelnemen aan onderwijs (Europese
Commissie Leven Lang Leren, 2009).
- Het stimuleer een leven lang leren voor volwassenen die in deeltijd studeren, door een
korter programma, het verminderen van de studiedruk en het verlagen van de kosten en dat
hun ervaringen worden ‘verzilverd’ (Aarts et al., 2003; Andersson & Fejes, 2005; Konrad,
2001; Taylor & Clemand, 2000 in Joosten-Ten Brinke, 2009).
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Methodes voor een EVC-procedure
Voor het verzamelen van bewijs in de herkenningsfase kunnen verschillende methodes gebruikt
worden. Omdat het bewijs beoordeeld moet worden, kan er gezegd worden dat er een competentie
assessment programma wordt toegepast (Joosten-Ten Brinke, 2009). Voorbeelden van assessment
methodes zijn volgens Bjornavold (2009):
- Toetsen en examens (met behulp van het formele onderwijs systeem).
- Beschrijvende methode; gebaseerd op de eigen vastlegging en identificatie van
competenties, normaal gesproken ondertekend door “derden” om de zelfbeoordeling te
verifiëren.
- Observaties; verzamelen van bewijzen van een individu wanneer hij de dagelijkse
werkzaamheden uitvoert.
- Simulaties en bewijs verstrekt door de werkgever; een simulatie bestaat uit een nagebootste
omgeving die voldoet aan alle criteria van een “real-life” scenario, om de competenties te
beoordelen.
- Portfolio methode, volgens verschillende onderzoeken (Bjornavold, 2009; Colardyn &
Bjornavold, 2004; Scholten, 2007) is de portfolio methode het meest relevant voor het
erkennen van non-formeel en informeel leren.
Kernmerken portfolio methode
Zoals al eerder benoemd is het portfolio de meeste geschikte methode voor het erkennen van nonformeel en informeel leren, omdat de kandidaat zelf een actieve bijdrage levert om bewijs te leveren
en omdat een portfolio vaak een mix van methodes bevat.
Deze mix van verschillende methodes in een portfolio versterkt de validiteit van het portfolio
assessment. De portfolio methode als assessment bevat als belangrijkste instrument het portfolio.
Dit instrument kan zowel formatief als summatief ingezet worden om de verschillende vormen van
leren inzichtelijk te maken. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven waaruit zowel de portfolio
methode als het portfolio instrument kan bestaan.
Scholten (2007) beschrijft in een meervoudige exploratieve casestudie wat de kenmerken zijn van
een portfolio voor het erkennen van feitelijke competenties. Tevens beschrijft ze wat de kenmerken
zijn van het ontwerp- en implementatieproces van het portfolio-instrument die de acceptatie en het
toekomstige gebruik van het instrument in de huidige evaluatie- en erkenningspraktijk
vergemakkelijken.
Eén van de uitkomsten van het onderzoek van Scholten (2007) is dat het doel van de
portfoliobeoordeling en de criteria die gebruikt worden om de kwaliteit van portfoliobeoordeling te
waarborgen, beschreven moeten worden. Hierbij maakt ze onderscheid tussen een
beoordelingsportfolio een ontwikkelingsportfolio. Het ontwikkelingportfolio wordt gebruikt als
formatief beoordelingsinstrument en het beoordelingsportfolio kan zowel formatief (gericht op het
identificeren van competenties) als summatief (gericht op beoordeling en erkenning van
competenties) worden ingezet. (Scholten, 2007; Colardyn & Bjornavold, 2004; Bjornavold, 2009).
Het beoordelingsportfolio bevat bewijsmateriaal dat betrekking heeft op de beste prestaties van de
EVC-kandidaat. Wanneer een beoordelingsportfolio als methode wordt ingezet bij een EVCprocedure bepaalt de EVC aanbieder die erkend is door het Kenniscentrum EVC wat de structuur is
van het portfolio en aan welke eisen het bewijs moet voldoen.
Naast het bewijsdeel, ook wel het dossierdeel genoemd, bevat een portfolio vaak een reflectie
gedeelte. Volgens Scholten (2007) is portfolio-ontwikkeling gebaseerd op enkele belangrijke
leerprocessen, waaronder zelfbeoordeling en reflectief denken. Uit het onderzoek van Joosten-Ten
Brinke (2008) naar de zelfbeoordeling is gebleken dat zelfbeoordeling een geschikte methode is voor
het gebruik van EVC. Onder zelfbeoordeling wordt verstaan dat er van een EVC-kandidaat wordt
verwacht dat hij/zij bewijzen kan selecteren die relevant zijn voor de standaard en aansluiten bij het
gewenste niveau, dat hij/zij deze bewijzen kan ordenen en op zijn competenties en onderbouwingen
van bewijzen kan reflecteren (Joosten-Ten Brinke & van Dinther, 2007).
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De beoordeling van het portfolio gebeurt niet alleen door zelfbeoordeling maar ook door
beoordeling door assessoren. Volgens het Kenniscentrum EVC (2010) beoordelen assessoren
onafhankelijk en daarna gezamenlijk de kwaliteit van de bewijzen in het aangeleverde portfolio.
Vervolgens geven zij aan of de EVC-kandidaat voldoende bewijs heeft geleverd om voor erkenning
van een competentie in aanmerking te komen (Joosten- Ten Brinke & van Dinther, 2007). Na het
assessment van het portfolio vindt er een assessmentgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt de
kandidaat op een methodische manier bevraagd over de bewijsstukken om het “eigenaarschap” vast
te stellen. Naast het portfolio assessment kan er nog een performance assessment plaats vinden of
een criterium gericht interview. De uitkomsten van het assessment wordt vastgelegd in een EVCrapportage (Kenniscentrum EVC, 2010).
Als laatste kan de EVC-kandidaat zijn/haar rapportage laten “verzilveren / erkennen” door een
onderwijsinstelling. Deze examencommissie van de opleiding bepaalt het beoordelingsresultaat door
het toekennen van vrijstellingen, studiepunten, diploma of een maatwerktraject (Joosten-Ten Brink
& Dinther, 2007).
Begeleiding
De EVC-procedure vraagt een hoge mate van verantwoordelijkheid van de kandidaten omdat zij zelf
het bewijsmateriaal moeten verzamelen wat uiteindelijk erkend kan worden. Naast het verzamelen,
moeten zij in staat zijn om te reflecteren op hun competenties. Wheelahan et al. (2002 in Joosten –
Ten Brinke, 2008) geven aan dat EVC-kandidaten niet altijd in staat zullen zijn om dit te kunnen, wat
veroorzaakt kan worden door een gebrek aan overzicht of taalvaardigheid. Naast het reflecteren
blijkt uit het onderzoek van Wheelahan et al. dat kandidaten vooral moeite hebben met het
verzamelen van bewijsstukken van informeel leren. Informeel leren is subjectief wat het lastig maakt
voor de kandidaat om te bepalen of het bewijsstuk met de bijbehorende ervaring daadwerkelijk
bijdraagt aan de erkenning van competenties. Daarom is volgens Colardyn & Bjornavold (2004)
geschikte begeleiding vereist bij zowel de herkenningsfases als andere fases van de EVC-procedure.
Zoals in de paragraaf ‘methodes voor EVC’ is beschreven is het portfolio de meest gebruikte methode
voor een EVC-procedure. Het is dan ook van belang dat de kandidaat wordt begeleid bij het
verzamelen van bewijzen voor in het beoordelingsportfolio. Scholten (2007) onderscheidt drie rollen
bij het samenstellen van het portfolio. Die van de portfoliokandidaat, de portfolioadviseur en de
portfoliobeoordelaar. In het geval van een EVC-procedure zijn de beoordelaars afkomstig van het
erkende EVC centrum. De adviseur heeft de taak om de kandidaat te begeleiden bij het identificeren
van relevantie leerervaringen. In deze fase van bewijsverzameling prefereren kandidaten
persoonlijke (door een persoon in real time of a asynchroon) en ingebouwde begeleiding
(geschreven of elektronisch materiaal) aldus Joosten- Ten Brinke (2008).
De taken van de begeleider kunnen volgens Joosten- Ten Brinke & van Dinther (2007) zijn:
- het uitleggen van de procedure en het toelichten van documenten
- helpen bepalen welke competenties een kandidaat verder kan uitwerken
- richtlijnen geven met betrekking tot de keuze van de bewijsstukken
De kandidaat is eigenaar van het portfolio, een begeleider kan niet bepalen welke bewijzen de
kandidaat moet kiezen.
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Tijdsinvestering
Doordat elke EVC-procedure per individu verschillend is, kan er weinig gezegd worden over de
tijdsinvestering. Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar onderzoek naar verschillende
onderzoeken (Calible group of Companies, 2003; Taylor & Clemans, 2000; Thomas et al., 2000;
Wheelahan et al., 2002) die aangeven dat EVC een tijdrovende procedure is. Met name de
erkenningfase waarin de bewijsstukken beoordeeld moeten worden, neemt veel tijd in beslag. Ook
verwijst Joosten-Ten Brinke (2008) naar Aarts et al. (2003). Zij geven aan dat er een balans gezocht
kan worden tussen de resultaten van EVC en de moeite die er ingestoken moet worden, kortom de
effectiviteit van de procedure. Naast de effectiviteit zal er op lange termijn gekeken moeten worden
naar de efficiëntie van het proces.
Het landelijk Kenniscentrum ECV (2010) geeft aan dat de gemiddelde doorlooptijd van een EVCprocedure ongeveer 3 maanden is. De meeste tijd gaat echter zitten in het vullen van het portfolio.
De doorlooptijd kan dus korter of langer zijn naar gelang de kandidaat meer of minder tijd heeft om
zijn portfolio te vullen (Kenniscentrum EVC, 2010).
Samenvatting
In een EVC-procedure worden competenties erkend die door drie vormen van leren verkregen
kunnen zijn namelijk: formeel-, in-formeel-, en non-formeel leren. Om tot de erkenning van deze
competenties te komen worden 4 fases doorlopen; instroomfase, herkenningsfase, waarderings/erkenningsfase en de rapportagefase. Wanneer de verworven competenties beoordeeld worden
kan dit voor een kandidaat erkenning opleveren. De mate waarin de competenties erkend kunnen
worden is afhankelijk van de onderwijsinstelling die de rapportage verzilvert en/ of vrijstellingen
biedt. De hieraan gekoppelde voordelen van de EVC-procedure kunnen zijn: het bevorderen van de
toegankelijkheid van het onderwijs in het kader van een leven lang leren en het verbeteren van de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om deze voordelen te behalen is het van belang dat
een EVC-procedure een combinatie van methodes bevat om competenties te erkennen. De meest
voorkomende beoordelingsmethode is het beoordelingsportfolio in combinatie met een assessment.
Bij deze methode verzamelt de EVC-kandidaat bewijzen die aantonen dat hij/zij bepaalde
competenties beheerst. Hierbij wordt een beroep gedaan op het zelfreflecterend vermogen van de
kandidaat. Het is daarom dan ook van belang dat kandidaten met een gebrek aan overzicht of
taalvaardigheid goed begeleid wordt. Tot slot word een EVC-procedure in een bepaald tijdsbestek
uitgevoerd waarbij met name de herkenning- en erkenningsfase veel tijd vergen.
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2.2 Kwaliteitscriteria voor een EVC-procedure
2.2.1 Kwaliteitcode EVC
Inleiding:
Het Kenniscentrum EVC heeft een kwaliteitscode opgesteld waaraan de EVC-procedure van een
erkend EVC-aanbieder aan moet voldoen (convenant, 2006). Deze code is bedoeld om EVCaanbieders te laten voldoen aan (minimale) kwaliteitseisen. Daarnaast streeft het Kenniscentrum
EVC met de kwaliteitscode ernaar om de vergelijkbaarheid van procedures mogelijk te maken
(Kenniscentrum EVC, 2010).
In Nederland zijn er ruim honderd EVC-aanbieders die werken volgens de kwaliteitscode EVC
(Kenniscentrum EVC, 2010). Wanneer een EVC aanbieder niet voldoet aan de kwaliteitscode mag zij
wel een EVC-procedure aanbieden maar geen erkend ErVaringsCertificaat uitreiken. Dit
ErVaringsCertificaat is landelijk erkend waardoor het verzilveren van de verworven competenties bij
verschillende onderwijsinstanties mogelijk is aldus, Joosten-Ten Brinken & van Dinther (2007).
Beschrijving kwaliteitscode
De kwaliteitscode voor EVC-aanbieders beschrijft dat procedures en instrumenten betrouwbaar
moeten en gebaseerd zijn op goede standaarden. Daarnaast wordt er in de kwaliteitscode
aangegeven dat de assessoren en begeleiders competent, onpartijdig en onafhankelijk moeten zijn.
Op basis hiervan zijn de volgende vijf codes vastgesteld:
- Doel van EVC; het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties
- Rechten; afspraken met de EVC-aanbieder moeten zijn duidelijk verwoord.
- Onderzoek; procedure en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op goede
standaarden
- Assessoren en begeleiders; zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig
- Kwaliteitszorg; de kwaliteit van EVC-procedures is geborgd en wordt continu verbeterd
Om de EVC-procedure te beoordelen op kwaliteit wordt een bepaalde normering gehanteerd. Deze
normering is gebaseerd op de kwaliteitscode EVC. In bijlage 3 is de volledige uitwerking van de
kwaliteitcode met de bijbehorende normering toegevoegd.
Voordelen van de kwaliteitscode
De kwaliteit van EVC-procedures dient regelmatig te worden geëvalueerd (Kenniscentrum EVC,
2010). In 2009 heeft van den Dungen een artikel gepubliceerd over hoe de kwaliteit van EVC in
Nederland is georganiseerd en geaccrediteerd. Zij geeft in haar artikel aan dat de Kwaliteitscode EVC
bijdraagt aan:
- Het meer toegankelijk maken van EVC.
- Duidelijk maken wat EVC is en hoe EVC moet worden aangeboden.
- Transparantie. EVC-procedures kunnen beter met elkaar worden vergeleken.
- Vergelijkbaarheid en bevordering van civiel effect.
Naast deze punten is de Kwaliteitscode EVC, een procedure voor registratie van –voorlopig- erkende
aanbieders EVC en een toezichtkamer voor beoordelende instanties zoals de Inspectie van het
Onderwijs en de VBI’s Visiterende en Beoordelende Instanties (van den Dungen et al., 2009). De
Onderwijs Inspectie heeft de taak om toe te zien op de naleving van de kwaliteitscode.
Verbeterpunten voor de kwaliteitscode
Volgens van den Dungen et al. (2009) is de kwaliteit van EVC behoorlijk in ontwikkeling. Er moet nog
wel een slag geslagen worden. Ten eerste in de kwaliteit van de EVC-rapportages. Het schrijven van
een rapportage vereist een vaardigheid die bij assessoren nauwelijks aanwezig is. Men schrijft toe
naar vrijstellingenbeleid en denkt nauwelijks in termen van aantoonbaar maken van competenties.
Onderbouwingen ontbreken vaak, aldus van den Dungen et al. (2009). Hierbij worden de volgende
aandachtspunten voor verbetering van de kwaliteit van rapportages gegeven:
 de herkenbaarheid van de resultaten voor de kandidaat
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 de communicatieve waarde voor de werkgever
 de informatieve waarde voor een vervolg maatwerktraject
 de onderbouwing van de beoordeling
 de consistentie van informatie
 het taalgebruik en formulering
Ten tweede zou de wijze waarop aanbieders beoordeeld worden kunnen worden verbeterd. Omdat
EVC-aanbieders worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende heeft een afkeurende
verklaring is enorm psychologisch en motivationeel impact. Medewerkers/instellingen houden de
ontwikkeling van EVC voor gezien wanneer zij een onvoldoende krijgen, aldus van den Dungen et al. (
2009). Ten derde beoogt de kwaliteitscode bij te dragen aan de uitwisselbaarheid van een EVCrapportage bij onderwijsinstellingen. Uit de monitoren blijkt dat dit nog niet gerealiseerd is.
Onderwijsinstellingen accepteren alleen die rapportages die aan de eigen kwaliteitseisen voldoen.
Onvoldoende kwaliteit van het Ervaringscertificaat leidt er toe dat er onvoldoende vertrouwen is in
EVC; daardoor is overdraagbaarheid een probleem. Dat moet verbeteren om EVC een volwaardige
plaats te geven als instrument voor ontwikkeling en mobiliteit van individuen, werkende en
werkzoekenden (Kenniscentrum EVC, 2010).
Acties
Het ministerie van OCW informeerde de EVC-aanbieders in Juli 2010, over het Actieplan wat in
werking is gesteld. Het actieplan (2010) bestaat uit professionaliseringsactiviteiten en ontwikkeling
van onderliggende producten voor versterking van de kwaliteit van het EVC-systeem. In dit plan zijn
de verbeterpunten uit de vorige paragraaf opgevolgd, waarbij de focus ligt op het naleven van de
normen en het borgen van de kwaliteit (Kenniscentrum EVC, 2010). Het actieplan wordt uitgevoerd
door het Kenniscentrum EVC en loopt van juli 2010 tot en met december 2011. De activiteiten zijn
gericht op uitwerking van de conclusies en aanbevelingen van onderzoeken van de Inspectie van het
Onderwijs, de ervaringen van een aantal EVC-aanbieders en van de beoordelende instanties en ook
op kennis en inzichten van de Projectdirectie Leren & Werken en het Kenniscentrum EVC
(Kenniscentrum EVC, 2010).
Conclusie
Zoals al eerder aangegeven richt de kwaliteitscode zich op de EVC-aanbieder en de procedure die hij
aanbiedt. Maar de kwaliteitscode met de bijbehorende normering geeft EVC aanbieders niet
voldoende handvatten om met een transparante en overdraagbare procedure te komen. Met behulp
van het actieplan van het Kenniscentrum EVC wordt er geprobeerd om de normering en code na te
leven. Omdat deze ontwikkeling nu gaande is zal er voor dit onderzoek ook gekeken worden naar
andere kwaliteitcriteria voor de EVC-procedure. Een andere criterium voor de kwaliteit van de EVCprocedure is gericht op een belangrijk proces binnen de procedure namelijk het assessment. In de
volgende paragraaf wordt de criteria voor een competentie gericht assessment binnen een EVCprocedure beschreven.
2.2.2 Criteria van een competentie gericht assessment binnen een EVC-procedure
Inleiding:
Het Nederlandse onderwijs is volop in beweging en krijgt steeds meer een competentie gericht
karakter. Dit houdt in dat het geleerde direct toepasbaar moet zijn de in de context waarvoor het
wordt aangeboden. Voor het beroepsonderwijs is dit de beroepspraktijk (The European Centre for
the Development of Vocational Training, 2008). De omslag naar competentiegericht onderwijs vraagt
om een verandering in het leren van de lerende, een verandering in de instructie door de docent en
een verandering in assessment ter beoordeling van het geleerde. Het is dus belangrijk dat de
beoordelingsmethoden of assessments aansluiten op de nieuwe opvattingen over leren en instructie
(Baartman, 2008). Zo ook bij het ontwikkelen en toepassen van een EVC- procedure waarin
verworven competenties centraal staat. Daarnaast is uit het vorige hoofdstuk naar voren gekomen
dat beoordelen ‘assessen’ een belangrijk proces is binnen de EVC-procedure. Baartman (2008) heeft
onderzoek gedaan naar kwaliteitcriteria voor assessment in het competentie gerichte onderwijs. Dit
onderzoek is op wetenschappelijk niveau tot stand gekomen, door eerst literatuuronderzoek te
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verrichten naar kwaliteitscriteria voor competentie gericht assessment, vervolgens de criteria te
valideren en het gebruik van de criteria in de praktijk te onderzoeken. Vanuit dit onderzoek zijn 12
criteria naar voren gekomen waaraan een kwalitatief competentiegericht assessment moet voldoen.
Onder een competentiegericht assessment wordt verstaan: een combinatie van zowel klassieke test
als nieuwe assessmentvormen, die zowel formatieve als summatieve functies hebben bij het
beoordelen van competenties (Baartman, 2008).
In deze paragraaf worden de criteria van een competentiegericht assessment beschreven in de
context van een EVC-procedure.
Beschrijving criteria van een competentiegericht assessment
Zoals als eerder is aangegeven bestaan de criteria van competentiegericht assessment uit 12
kwaliteitscriteria. Om een oordeel te kunnen geven over de 12 kwaliteitscriteria heeft Baartman
(2008) per criterium 4-7 indicatoren vastgesteld. Wanneer een assessment negatief beoordeeld
wordt aan de hand van de indicatoren, wordt implementatie van het assessment zeker niet
geadviseerd (Baartman, 2008). De 12 kwaliteitcriteria met de bijbehorende indicatoren zijn in bijlage
2 weergegeven. Om te onderzoeken of de criteria ook gelden bij een competentiegericht assessment
binnen een EVC-procedure worden de criteria aan de hand van deze context beschreven.
Hierbij wordt gekeken of een EVC-procedure bestaande uit de zeven kenmerken die beschreven zijn
in paragraaf 2.1 voldoet aan de 12 criteria van Baartman (2008).
Authenticiteit (echtheid)
De taak die een EVC-kandidaat vervult, moet direct in verband staan met toekomstige
werkzaamheden of scholing (Baartman, 2008). Volgens Andersson (2006) is een EVC-procedure altijd
echt omdat het assessment altijd plaatsvindt in de natuurlijke werk/leefomgeving. Dit kan
bediscussieerd worden omdat er tegenwoordig ook assessments plaatvinden in een simulatie
omgeving. Authenticiteit verwijst in een EVC-procedure ook naar de authenticiteit van de bewijzen
die vanuit eerder leren worden aangeleverd. Indicatoren bij authenticiteit voor EVC zijn:
- De beoordelingscriteria zijn afgeleid van eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld
- De beoordelaars zijn oordeelkundig wat betreft de (toekomstige) beroepspraktijk van de
kandidaat
- De beoordelingsopdrachten lijken op taken uit het (toekomstig) beroep
- De fysieke werkomstandigheden lijken op die in het (toekomstig) beroep
- De sociale werkomstandigheden lijken op die in het (toekomstig) beroep
Bij het erkennen van verworven competenties wordt gebruikt gemaakt van een standaard. In veel
van deze gevallen is deze standaard een kwalificatie uit het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Omdat
bij deze standaard de scheiding tussen beroepstraining en onderwijs training beperkt is het relatief
eenvoudig om de authenticiteit van de kwaliteit te bewaken. Dit komt omdat het competentie
gerichte onderwijs in het MBO standaarden beschrijft als wat moeten mensen in het hun werk doen,
hoe ze dit doen en hoe goed ze dit moeten doen. Wanneer de standaarden van het MBO worden
toegepast als standaard voor het erkennen van de verworven competenties komt de authenticiteit
niet in gevaar (Bjornavold, 2009).
Acceptatie
In de normering van Baartmans (2008) staat beschreven dat alle betrokken het eens zijn met de
normering waarop de kandidaat beoordeeld wordt. Dit kan betrekking hebben op de vorm van leren,
zowel non-formeel en informeel, op het type assessment en de overige instrumenten die worden
ingezet om de competenties van de kandidaat te erkennen. Onder alle betrokkenen rekent JoostenTen Brinke et al. (2008) assessoren, begeleiders, management, werkveld, EVC-kandidaten.
Indicatoren bij acceptatie voor EVC zijn (Baartman, 2008):
- De kandidaten kunnen zich vinden in de beoordelingscriteria en normering van de EVCprocedure.
- De kandidaten kunnen zich vinden in de uit te voeren beoordelingsopdrachten zoals het
vullen van het portfolio.
Literatuuronderzoek - Simone van der Donk – 20 februari 2011

17

-

De kandidaten kunnen zich vinden in de wijze waarop het assessment wordt uitgevoerd,
bijvoorbeeld de keuze voor een portfolio assessment of een performance assessment.
- De assessoren kunnen zich vinden in de inhoud, criteria en uitvoering van het assessment.
- Het beroepenveld kan zich vinden in de inhoud, criteria en uitvoering van het assessment,
bijvoorbeeld bij een simulatie moet het werkveld toestemming geven om een assessor de
kandidaat te laten beoordelen op de werkplek.
Om tot een succesvolle EVC-procedure te komen is het van belang dat alle betrokkenen de criteria
accepteren en dat dit wordt vastgelegd in een overeenkomst (Joosten-Ten Brinke, 2008).
Cognitieve complexiteit
Volgens Joosten-Ten Brinke & van Dinther (2007) is het een zeer complexe cognitieve taak om de
bewijzen van informeel leren te koppelen aan een kwalificatie of een competentie op een bepaald
niveau. Binnen de EVC-procedure is niet alleen het leren aantonen belangrijk, maak ook de erkenning
ervan. Omdat de bewijzen voor informeel leren vaak subjectief zijn, is het ingewikkeld om deze te
meten aan een standaard (Joosten-Ten Brinke, 2008). De cognitieve complexiteit hangt sterk af van
de geschiktheid van onderwijsdoelen met de daarbij behorende standaarden, aldus Joosten-Ten
Brinke. Daarnaast is het cognitieve complexe taak voor EVC- kandidaten om hun verworven
competenties aan te tonen in relatie tot een bepaald onderwijsprogramma.
De indicatoren voor cognitieve complexiteit voor EVC zijn:
- Het assessment vereist het denkniveau dat beginnend beroepsbeoefenaren nodig hebben
- De beoordelingscriteria zijn gericht op het product en het denkproces
- De beoordelingsopdrachten laten (ook) het denkproces zien
- De beoordeling vindt plaats in een complexe situatie, bijvoorbeeld de werkplek
- Bij het uitvoeren van de beoordelingsopdrachten moet de kandidaat kunnen uitleggen
waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt, bijvoorbeeld het reflecteren op de keuze voor
een bepaald bewijsstuk
Vergelijkbaarheid
Om de vergelijkbaarheid te verhogen, is het van belang dat de structuur van de EVC-procedure
consistent en gestandaardiseerd is. De Nederlandse EVC-procedures beoordelen competenties van
een individu in relatie tot wettelijke kwalificatiestandaarden. Of om erkenning in relatie tot landelijk
erkende branchestandaarden. In het MBO gaat het om erkenning in relatie tot Crebo, Centraal
Register Beroepsonderwijs. De standaard die hier voor geldt, is de competentiegerichte
kwalificatiestructuur. In de kwalificatie structuur staat per opleiding beschreven wat een student
moet kunnen en kennen om aan het werk te gaan als beginnend beroepsbeoefenaar (Dungen et al.,
2009). EVC beoogt bij te dragen aan de landelijke ambities van kwalificatieverhoging van de
beroepsbevolking. Om die reden is EVC vooralsnog sterk gekoppeld aan Crebo nummers en
branchekwalificaties (Dungen et al., 2009).
Volgens Joosten- Ten Brinke & van Dinther (2007) is vergelijkbaarheid een van de belangrijkste
onderdelen om de kwaliteit van een EVC-procedure in kaart te brengen.
De indicatoren voor vergelijkbaarheid voor EVC zijn:
- Iedere kandidaat wordt op vergelijkbare competenties beoordeeld
- De beoordelingscriteria en normering zijn voor alle kandidaten vergelijkbaar
- De beoordelaars beoordelen alle kandidaten op vergelijkbare wijze
- De beoordelingsopdrachten zijn voor alle kandidaten vergelijkbaar
- De werkomstandigheden tijdens de beoordeling zijn voor alle kandidaten vergelijkbaar
Tijd en kosten
De kwaliteitscriteria tijd en kosten wordt in de literatuur over EVC weinig beschreven. Zoals al eerder
is aangeven, is EVC een kostbare procedure. Baartman (2008) geeft aan dat zowel de kosten als de
tijd die de kandidaat moet investeren in balans moet zijn met de mogelijke opbrengst van EVC. De
tijdsbesteding van de onderwijsinstelling moeten volgens Joosten-Ten Brinke & Van Dinther (2007)
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ook in evenwicht zijn met het resultaat van de inspanning. De indicatoren voor tijd en kosten voor
EVC zijn:
- De kandidaten kunnen de EVC-procedure redelijkerwijs uitvoeren
- De beoordelaars kunnen de EVC-procedure redelijkerwijs uitvoeren
- De EVC-procedure is redelijkerwijs uitvoerbaar in de gekozen context(en)
- Tijd en kosten spelen een rol bij de keuze voor (een mix van) verschillende
beoordelingsopdrachten
- Voorafgaand aan de implementatie van de EVC-procedure voor een kandidaat wordt een
inschatting gemaakt van tijd en kosten
- Regelmatig wordt geëvalueerd of de EVC-procedure efficiënter kan worden uitgevoerd
Onderwijsgevolgen
Wanneer een EVC-procedure wordt gestart, moet duidelijk zijn wat de onderwijsgevolgen zijn, zodat
de negatieve effecten voorkomen kunnen worden (Joosten-Ten Brink, 2008). Onder
onderwijsgevolgen wordt verstaan zowel positieve als negatieve resultaten voor EVC-kandidaat
wanneer de kandidaat te procedure heeft doorlopen. Een gevolg kan zijn dat kandidaat niet
voldoende competenties heeft ontwikkeld om aan een bepaalde kwalificatiestandaard te voldoen.
De EVC-procedure levert dan een rapportage met deze gegevens. In het onderzoek van Joosten-Ten
Brinke (2008) wordt verwezen naar Andersson (2006), die aangeeft dat een van de
onderwijsgevolgen van een EVC-procedure effect hebben op de manier van denken en beoordelen.
Het invoeren van een verandering, vraagt om bepaalde flexibiliteit en openheid van alle
betrokkenen. Bijvoorbeeld door te kijken welke competenties een student beheerst volgens een
standaard en niet te kijken welke competenties de kandidaat niet beheerst. Hierbij moet de
ontwikkelaar van de EVC-procedure rekening houden.
Om de stakeholders mee te krijgen in het veranderingsproces speelt het ontwerpproces een
belangrijke rol. Wanneer stakeholders bij het ontwerpen van een EVC-procedure betrokken worden
levert dit een bijdrage aan een succesvol implementatie (Scholten, 2007). De indicatoren voor
onderwijsgevolgen van EVC zijn:
- Kandidaten worden gemotiveerd door de EVC-procedure
- De EVC-procedure roept het gewenste leergedrag op in de voorbereiding naar de
beoordeling
- De EVC-procedure roept het gewenste begeleidingsgedrag op
- Het curriculum wordt aangepast afhankelijk van de uitkomsten van de EVC-procedure
Rechtvaardigheid
De rechtvaardigheid neemt toe als de EVC-procedure transparant is (Joosten-Ten Brinke et al., 2008).
De EVC-kandidaten evalueren de EVC-procedure aan de hand van de verwachtingen en afspraken
(Kenniscentrum EVC, 2010). De indicatoren voor rechtvaardigheid bij EVC zijn:
- De beoordelaars zijn oordeelkundig op het inhoudelijk terrein van de competenties
- De beoordelaars zijn competent voor de verschillende beoordelingsvormen
- De beoordelaars ervaren de EVC-procedure als eerlijk
- De kandidaten ervaren de EVC-procedure als eerlijk
- De beoordelingsopdrachten bieden alle kandidaten dezelfde kansen
- Kandidaten kunnen bezwaar maken tegen een beoordeling
Geschiktheid voor onderwijsdoelen
Volgens Baartman (2008) is het kwaliteitscriterium geschiktheid voor onderwijsdoelen de basis voor
de ontwikkeling van een competentie gericht assessment. Om de geschiktheid voor onderwijsdoelen
criteria toe te passen is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden:
- De EVC-procedure laat aansluiten op het doel van het onderwijsprogramma.
- Kiezen van voordelen en uitkomsten van EVC die het best aansluiten op het doel van de EVCkandidaat.
- Een term en afkorting voor EVC gebruiken die het best bij het doel van de procedure past
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- Informatie heeft over de gebruikte term en definitie.
- De keuze van de assessment methode afstemt op het doel van de EVC-kandidaat.
Indicatoren voor de geschiktheid van EVC voor onderwijsdoelen zijn:
- Alle te bewijzen competenties worden beoordeeld in de EVC-procedure.
- In de EVC-procedure wordt voldoende aandacht besteed aan kennis.
- Uitvoeringsvaardigheden komen voldoende voor in de EVC-procedure.
- In de EVC-procedure is voldoende aandacht voor een professionele houding.
- De beoordelingscriteria zijn gericht op kennis, vaardigheden, attitudes en hun integratie in
probleemoplossend handelen.
- De beoordelingsopdrachten vereisen de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes.
Ontwikkeling van zelfsturend leren
Dit kwaliteitcriterium komt gedurende de EVC-procedure terug in de tweede fase waarin de
kandidaat bewijsmateriaal moet selecteren en presenteren. In deze fase speelt de kandidaat zoals
eerder aangegeven een belangrijke rol omdat er een beroep wordt gedaan op het zelfsturende
leervermogen van de kandidaat. Het voordeel van zelfsturend leren is dat de kandidaat het geleerde
in relatie brengt met de onderwijsdoelen van het onderwijsprogramma. Volgens Joosten-Ten Brinke
(2008) leidt dit tot een verbeterde zelfkennis en meer zelfvertrouwen. Dit sluit aan omdat er bij EVC
wordt gekeken naar wat iemand al kan, niet zijn of haar tekorten (Aventus EVC-centrum, 2010). Een
kenmerk van zelfsturend leren is dat het een beroep doet op het reflecterend vermogen van de
kandidaat. Om het zelfsturend leren van de kandidaat te ‘sturen’ is het belangrijk dat de kandidaat
goed begeleid wordt.
Indicatoren voor de ontwikkeling van zelfsturend leren binnen de EVC-procedure zijn:
- De EVC-procedure stimuleert tot reflectie op de eigen ontwikkeling
- De beoordelingscriteria zijn (ook) gericht op het leren leren
- De kandidaten beoordelen hun eigen leren door bewijsmateriaal te selecteren
- De kandidaten hebben een eigen inbreng bij de keuze voor beoordelingsopdrachten
- De kandidaten formuleren eigen leerdoelen naar aanleiding van de beoordelingen
Betekenisvolheid
Volgens Joosten-Ten Brinke (2008) is een EVC-procedure alleen betekenisvol wanneer de procedure
van toegevoegde waarde is voor zowel de onderwijsinstelling als voor de EVC- kandidaat. Omdat
voordelen per persoon verschillend zijn, is het van belang dat de meerwaarde en voordelen van de
procedure worden beschreven in duidelijk transparante termen. De fases van de procedure moeten
zo ontwikkeld en uitgevoerd worden dat het betekenisvol is voor alle betrokkenen.
Indicatoren voor de betekenisvolheid van de EVC-procedure zijn:
- De beoordelingscriteria vormen een goede basis voor het geven van feedback
- De kandidaten ervaren het uitvoeren van de beoordelingsopdrachten zoals het vullen van
het portfolio, als een leermoment
- De kandidaten vinden de feedback op de beoordelingen zinvol
- De assessoren kunnen zinvolle feedback geven op basis van de EVC-procedure
Herhaalbaarheid
Het kwaliteitscriterium herhaalbaarheid komt met name terug in de beschrijving van de structuur
van de EVC-procedure en de gekozen methodes. Omdat een portfolio assessment om competenties
te beoordelen ook subjectieve elementen bevat, is het lastig om de procedure te kunnen herhalen
zonder andere uitkomsten te krijgen. Bij een multiple choice assessment om kennis te toetsen, is dit
een stuk eenvoudiger. Daarom is het van belang dat alle fases en methodes van de EVC-procedure
uitvoerig en duidelijk beschreven worden. Hierbij moet de criteria helder zijn voor alle betrokkene.
Bij het beoordelen van het portfolio assessment moeten assessoren volgens Joosten-Ten Brinke &
van Dinther (2007) aan de volgende eisen voldoen om de herhaalbaarheid van beslissingen te
stimuleren:
- Een assessor moeten onafhankelijk zijn (extern persoon bijvoorbeeld uit de arbeidsmarkt)
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Een assessor moeten onpartijdig zijn
Een assessor en begeleider kunnen nooit dezelfde persoon zijn
Een assessor dient een kandidaat te beoordelen op basis van alleen die criteria die in de
betreffende standaard zijn opgenomen
- Een assessor dient alert te zijn op valkuilen als “de eerste indruk” of “stereotypering”
- Een assessor dient op een methodische manier een kandidaat te waarnemen, te analyseren
en te beoordelen
Om aan deze punten te voldoen, is het van belang dat de assessoren getraind worden. Deze training
behoeft ook een kwaliteitszorgsysteem waar een onafhankelijk partij toezicht op moet houden aldus
Joosten-Ten Brinke & van Dinther (2007). Verder moet de structuur voor een EVC-procedure voor
elke kandidaat gelijk zijn om bij een herhaling tot dezelfde resultaten te komen.
Indicatoren voor herhaalbaarheid van beslissingen binnen de EVC-procedure zijn:
- Elke competentie wordt meerdere keren beoordeeld
- Het oordeel over een competentie is gebaseerd op meerdere verschillende bewijzen
- Er wordt in meerdere verschillende werksituaties beoordeeld
- Elke competentie wordt door meerdere assessoren beoordeeld
- Meerdere assessoren komen onafhankelijk van elkaar tot hetzelfde oordeel
Transparantie
Veel kwaliteitscriteria voor EVC zijn gerelateerd aan het criterium transparantie. Joosten-Ten Brinke
(2008) geeft in haar onderzoek aan dat de ontwikkelaars van de EVC-procedure duidelijk voor ogen
moet hebben om welke vorm van leren (formeel, informeel en non-formeel) het gaat, wat voor
inhoudsniveau (kennis, competenties of vaardigheden) vereist zijn en wat de mogelijke uitkomsten
zijn voor de kandidaat. Ook geeft zij aan dat de transparantie toeneemt, wanneer er een term voor
de EVC-procedure wordt gebruikt die het totale doel van de procedure omschrijft. Wanneer een
term op twee verschillende manieren wordt beschreven levert dit onduidelijkheid op. Zo moet het
bijvoorbeeld duidelijk zijn of het assessen wel of niet binnen de procedure valt. De hele procedure
voor het selecteren van bewijs moet helder zijn en de kandidaat moet ondersteund worden bij het
zelfsturend leren. Joosten-Ten Brinke (2008) geeft vijf punten aan, die transparant moeten zijn voor
de kandidaat, deze punten komen overeen met de indicatoren van Baartman (2008):
- onderscheid tussen het geleerde, kennis of vaardigheden
- de mogelijke uitkomsten
- de wijze waarop het bewijs gepresenteerd moet worden (portfolio structuur)
- de assessment methode en de assessment standaarden
- de begeleiding die de kandidaat van de onderwijsinstelling krijgt bij het zelfsturend leren en
het samenstellen van het portfolio
Wanneer de bovenstaande criteria worden vergeleken met de kwaliteitcode EVC komen de criteria
vergelijkbaarheid en transparantie nadrukkelijk naar voren. Uit het onderzoek van Baartman (2008) is
uit de vragenlijst onder de MBO docenten gebleken dat zij alle kwaliteitscriteria belangrijk vinden
maar dat zij tijd en kosten, cognitieve complexiteit en eerlijkheid het belangrijkst vinden. Deze
vragenlijst is echter niet gebaseerd op een EVC-procedure maar op een competentiegericht
assessment in het algemeen. Tot slot moet volgens Baartman (2008) zowel kosten en tijd die de
kandidaat/ begeleider en assessor investeren in balans zijn met de mogelijke opbrengst van EVC
(Dinther & Joosten- Ten Brinke, 2007).
2.2.3 De kwaliteitscode naast criteria voor een competentiegericht assessment
Zoals eerder is aangegeven biedt de kwaliteitscode alleen de EVC aanbieder niet voldoende
handvatten om een kwalitatief goede EVC-procedure aan te bieden. De kwaliteitscode beschrijft met
name algemene organisatorische zaken waarop de procedure wordt beoordeeld. De criteria voor een
competentiegericht assessment zouden hier een mooie aanvulling op zijn.
Eén van de belangrijkste aspecten van een EVC-procedure is het beoordelen van eerder verworven
competenties. De wijze waarop dit gebeurdt komt overeen met een competentiegericht assessment.
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De 12 kwaliteitscriteria van Baartman (2008) geven indicatoren waaraan een competentiegericht
assessment inhoudelijk aan moet voldoen. In de vorige paragraaf zijn deze indicatoren uitgewerkt in
de context van een EVC-procedure. Wanneer deze criteria met de bijbehorende indicatoren naast de
kwaliteitscode EVC worden gelegd kan dit mogelijk handvatten bieden voor EVC aanbieders. Door de
criteria met de code in te zetten bij het ontwikkelen en aanbieden van de EVC-procedure wordt er
zowel naar inhoudelijke als organisatorische aspecten gekeken, dit kan ten goede komen van de
kwaliteit van de EVC-procedure.
Tabel 1.1 overzicht van kwaliteitscodes en kwaliteitencriteria
Criterium (Baartman, Kwaliteitscode EVC (Kenniscentrum EVC, 2010)
2008)
-

Transparantie
Acceptatie
Geschiktheid voor
onderwijsdoelen

-

Authenticiteit
Rechtvaardigheid
Transparantie
Tijd en Kosten
Herhaalbaarheid
Transparantie
Vergelijkbaarheid
Betekenisvolheid
Cognitieve
Complexiteit

-

Transparantie
Vergelijkbaarheid

-

Transparantie
Vergelijkbaarheid
Geschiktheid voor
onderwijsdoelen

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.
2. Bevoegdheden van deelnemers EVC beantwoordt aan de behoefte van het
individu. Rechten en afspraken met de EVC biedende organisatie zijn
duidelijk verwoord.
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.
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
door deel te nemen aan lerende netwerken
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.
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Analyse vergelijking
De Kwaliteitscode EVC beschrijft de (minimale) kwaliteitseisen van de EVC-procedure. Wanneer deze
Kwaliteitscode EVC vergeleken wordt met de 12 kwaliteitencriteria voor een Competentiegericht
Assessment van Baartman (2008) valt het volgende op:
- De Kwaliteitscode EVC refereert aan het bestaan van goede standaarden terwijl Baartman
(2008) het heeft over de cognitieve complexiteit, waarbij de kandidaat moet aantonen dat
kennis of vaardigheden verworven zijn die het niveau van de standaarden representeren.
- Zowel de Kwaliteitscode EVC als de criteria van Baartman (2008) geven aan dat de
transparantie, vergelijkbaarheid en geschiktheid voor onderwijsdoelen de belangrijkste
kwaliteitscriteria zijn voor een EVC-procedure.
- De criteria tijd en kosten komen niet terug in de Kwaliteitscode alleen dat het tijdspad voor
de kandidaat realistisch en haalbaar moet zijn.
- De Kwaliteitscode besteedt geen aandacht aan de kwaliteitscriteria Zelfsturend Leren terwijl
dit volgens Joosten-Ten Brinke et al. (2008) een belangrijk onderdeel is van de tweede fase
van de EVC-procedure
- In de Kwaliteitscode ontbreekt een omschrijving van de onderwijsgevolgen. Wel wordt bij
punt drie van de kwaliteitscode benoemt dat het civiel effect onderdeel uitmaakt van een
betrouwbare procedure.
Kortom de Kwaliteitscode voldoet niet op alle aspecten aan de kwaliteitscriteria van Baartman
(2008). Uit het rapport van Van den Dungen et al (2009) blijkt dat de Inspectie van Onderwijs de
kwaliteitscode niet eenduidig en smart geformuleerd vindt. Onderwijsinstellingen vinden dat de code
herzien moet worden en dat hierbij gekeken moet worden naar de beleidscontext van EVC en de
brede dienstverlening rond Leven Lang Leren. Wanneer de Kwaliteitscode herzien wordt, is het van
belang dat alle ontbrekende kwaliteitscriteria van Baartman (2008) hierin opgeworden genomen
(Actieplan EVC, 2010). Gezamenlijk vormen de kwaliteitscode met de criteria van Baartman (2008)
een totaalbeeld van kwaliteitscriteria waaraan een EVC-procedure moet voldoen.

2.3 Conclusie
Omdat de uitvoering van een EVC-procedure nog een relatief nieuw is in onderwijsland, is er nog
geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van het erkennen van
verworven competenties. Hierdoor is het ook niet bekend welke resultaten aan welke
kwaliteitscriteria toe te schrijven zijn. Wel is er onderzoek gedaan naar de effecten van de
kwaliteitscriteria voor een competentiegericht assessment. Uit de verschillende onderzoeken van
Joosten-Ten Brinke is op te maken dat de kwaliteitscriteria van Baartman (2008) toepasbaar zijn in de
context van EVC. Wanneer de kwaliteitscode en kwaliteitcriteria met elkaar vergeleken worden valt
op dat ze ieder op andere criteria focussen. Deze focus hangt sterk af van het doel van zowel de
kwaliteitscode als de kwaliteitscriteria. Ondanks dit zijn er steeds terugkerende criteria voor de EVCprocedure namelijk; transparantie, vergelijkbaarheid en geschiktheid voor onderwijsdoelen. Deze
criteria worden dan ook uitvoerig beschreven in de Kwaliteitscode die is opgesteld door
Kenniscentrum EVC (2010).
Als antwoord op de onderzoeksvraag: Wat zijn de kenmerken en criteria voor een procedure voor
het erkennen van verworven competenties?, kan gesteld worden dat een EVC-procedure moet
bestaan uit criteria zoals genoemd in de kwaliteitscode (Kenniscentrum EVC, 2010) en de criteria
genoemd in het competentie gericht assessment (Baartman, 2008), zodat de EVC-procedure bij een
EVC-aanbieder wordt goedgekeurd door de Onderwijs Inspectie Nederland en voldoet aan de
kwaliteit en criteria van een competentiegericht assessment. Deze combinatie is van belang omdat
ze afzonderlijk van elkaar niet voldoende richtlijnen geven voor een kwalitatieve EVC-procedure.
Naast deze criteria worden is het van belang dat de EVC-procedure voldoet aan de zeven kenmerken
voor EVC van Joosten-Ten Brinke(2008). In het volgende hoofdstuk worden de kenmerken en criteria
die in dit hoofdstuk worden beschreven onderzocht op toepasbaarheid in de context Justitiële
Jeugdinrichtingen.
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3. EVC in een Justitiële Jeugdinrichting
Onderzoeksvraag 3: Welke kenmerken heeft een EVC-procedure die kan worden toegepast bij
Jongeren in een Justitiële Inrichting?
Inleiding:
Uit de vorige hoofdstukken is verondersteld dat de reguliere EVC-procedure in de vorm waarin ROC
Aventus deze aanbiedt, niet kan worden toepast bij jongeren in een Justitiële Inrichting (JI). In dit
hoofdstuk wordt dit verder onderzocht door te kijken welke kenmerken van EVC als procedure wel
toegepast kunnen worden bij jongeren in een JI. Hiervoor worden eerst de specifieke kenmerken van
de jongeren in een JI beschreven. Als tweede worden de betrokken actoren die een EVC-procedure in
een JI kunnen uitvoeren uiteengezet. Tot slot wordt deze informatie naast de resultaten van
hoofdstuk 2 gelegd, waarin de criteria en kenmerken voor een EVC-procedure naar voren zijn
gekomen. Op basis van deze vergelijking worden aannamen beschreven die aangeven hoe de criteria
wel door de betrokken actoren toegepast kunnen worden in een JJI. Hieruit en op basis van
aannames wordt een conclusie getrokken over welke kenmerken een EVC-procedure heeft die kan
worden toegepast voor jongeren in een JI.
Methode
Er is onderzoek naar literatuur uitgevoerd met behulp van de databases : SCOPUS, Educational
Resources Information Center (ERIC) en Web of Science. Dit onderzoek is beperkt tot de periode
2000-2010, waar de volgende zoektermen zijn gebruikt: “education,” “juvenile offenders,” “prison,”
“school,” en “learning.” Er is bewust gekozen voor algemene termen als education en learning omdat
de zoektermen “APL,” “recognition,” en “competences” niks opleverde. De zoekopdracht met
algemene begrippen leverde slechts 25 artikelen op. De samenvattingen van deze artikelen zijn
geanalyseerd aan de hand van dezelfde zeven kenmerken van EVC als bij onderzoeksvraag 1. Een
artikel is geselecteerd, als er informatie in staat over minimaal één van de zeven kenmerken. Deze
selectie resulteerde in 5 documenten. Met behulp van de “sneeuwbalmethode” is er gekeken of er in
de referentielijst nog andere relevante artikelen zijn vernoemd. Dit resulteerde in een totaal van 11
artikelen. Vervolgens zijn de artikelen geanalyseerd op basis van de zeven kenmerken en van een
EVC-procedure (Joosten-Ten Brinke, 2008). De resultaten hieruit zijn vergeleken met de criteria van
de kwaliteitscode en de criteria voor een competentiegericht assessment (Baartman, 2008), waaraan
de procedure moet voldoen. De uitkomsten hiervan worden uitgebreid beschreven. Hierbij wordt
aangegeven welke kenmerken en criteria van de EVC-procedure kunnen worden toegepast in een
justitiële jeugdinrichting. Omdat deze methode relatief weinig wetenschappelijke artikelen opleverde
is er ook gebruik gemaakt rapportages van justitiële jeugdinrichtingen in Nederland.

3.1 Jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de reguliere EVC-procedure die ROC Aventus
aanbiedt als erkend EVC-aanbieder gericht is op volwassenen met werkervaring. Hieruit zou kunnen
worden opgemaakt dat de reguliere EVC-procedure van ROC Aventus niet geschikt voor jongeren in
een JI. Het hebben van werkervaring staat niet beschreven in de kwaliteitscode van het
kenniscentrum EVC, waaraan EVC-aanbieders aan moeten voldoen dus het aanbieden van de EVCprocedure aan jongeren in een JI zou volgens de kwaliteitscode mogelijk moeten zijn . Jongeren in
een JI hebben vaak problemen met het behalen van een formele kwalificatie binnen het
beroepsonderwijs (Beek ter, Lammers, en Steege, 2009). Ze krijgen wel cursussen gedurende hun
verblijf in de inrichting,maar deze cursussen worden zeer ad hoc aangeboden en zijn lastig te
koppelen aan formele kwalificaties. Daarnaast worden jongeren in justitiële Inrichtingen (JI)
regelmatig overgeplaatst of komen ze vrij voordat ze een formele kwalificatie kunnen behalen. Dit
levert voor deze jongeren als ze eenmaal vrij zijn problemen op als het gaat om vervolgonderwijs of
werk. Deze problemen zijn de aanleiding geweest voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor
het erkennen van verworven competenties voor jongeren in een JI en de hierbij behorende
procedures. Het is belangrijk dat jongeren onderwijs volgen en dat hun kwalificaties ook erkend
worden, omdat uit onderzoek blijkt dat onderwijs de kans op recidivisme verkleint (Vacca, 2004).
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3.1.1 Beschrijving kenmerken jeugd in een Justitiële Inrichting
Ter Beek et al. (2009) beschrijven in hun onderzoek de kenmerken van de jongeren in de Justitiële
Jeugdinrichting De Sprengen. De meerderheid van de jongeren die door de rechter ter behandeling
zijn veroordeeld tot Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) zijn 18 jaar of ouder. Deze
gemiddelde leeftijd ligt lager bij niet PIJ-jongeren die minder zware delicten hebben gepleegd. In
2009 heeft 63 procent van alle jongeren in een Nederlandse JI een leeftijd tussen 16 en 17 jaar oud
(Valstar en Afman, 2010). Uit een grootschalig onderzoek in Amerika door Brunner (1993), blijkt dat
de gemiddelde leeftijd van jongeren in een JJI 15,5 is.
Drie kwart van de PIJ-jongeren in De Sprengen is veroordeeld vanwege een geweldsdelict. Veel
jongeren kampen met een gedragsstoornis. Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht ook de
problematiek en de kenmerken van de jongeren en ging vervolgens na welke erkende
gedragsinterventies bij hun problematiek passen. Het onderzoek van ter Beek et al. (2009) naar de
problematiek van de PIJ jongeren is uitgevoerd bij 25 jongeren waarbij de dossiers zijn gecodeerd en
geanalyseerd. Dat leverde een beschrijving op van hun problematiek, die vervolgens is vergeleken
met de landelijk beschikbare gegevens over PIJ jongeren. De populatie van De Sprengen bleek een
getrouwe afspiegeling te zijn van PIJ-jongeren in het algemeen (Brand en Van den Hurk, 2008).
Brand en van den Hurk (2008), geven in hun onderzoek aan dat PIJ-jongeren in een JJI veel al een
zorgwekkend probleemprofiel hebben. Zo hebben veel PIJ-ers hebben vanaf hun vroege jeugd te
kampen gehad met diverse problemen in de thuissituatie. Dit uit zich op uiteenlopende wijzen in de
opvoedingssituatie door o.a. verwaarlozing, mishandeling en slecht voorbeeldgedrag van ouders,
zoals het plegen van delicten.
Meest opvallend is dat PIJ-ers vrijwel allemaal problemen vertonen op een aantal psychologische
kenmerken, zoals impulscontrole, empathische vermogens, gewetensvorming en probleembesef.
Daar komt nog bij dat velen zwakbegaafd zijn (IQ<85) of zelfs verstandelijk beperkt (IQ<70). Snow, en
Powell (2008) tonen in een crosse-sectional onderzoek aan dat de verbale taalvaardigheden, sociale
vaardigheden en IQ bij jongens in een justitiële jeugdinrichting significant lager zijn dan bij een
demografisch gelijke controle groep. Hier sluit Vacca (2004) op aan hij zegt dat een grote
meerderheid van delinquenten leerproblemen hebben waaronder; lees-, schrijf-, wiskundig- en
rekenkundige problemen. Brunner (1993), geeft aan dat de gemiddelde leeftijd van jongeren in een
JJI in Amerika 15,5 is terwijl zij op het leesniveau van een 9 jarige zitten. Volgens het onderzoek van
Bhatti (2010), blijkt veel al van deze oorzaken te maken hebben met leerproblematieke zoals
dyslexie, maar ook gedragsproblematieke als Aspergers Syndrome, autisme en ADHD.
Delinquenten met deze problemen zijn minder gemotiveerd om deel te nemen aan
onderwijsprogramma’s. Om deze motivatie te laten toenemen geven Diseth et al. (2008) aan dat de
leerdoelen en leerstrategieën van onderwijsprogramma’s af gestemd moeten worden op die van de
delinquent. Op deze manier zal de kwaliteit van het onderwijsprogramma, de positieve waardering
en motivatie het hoogst zijn.
Ook in relatie tot anderen vertonen de PIJ-ers volgens Brand en van den Hurk (2008) veel problemen
en tekortkomingen. PIJ-ers zijn over het geheel genomen weinig sociaal vaardig, hebben weinig
vertrouwen in anderen en hebben vooral negatieve opvattingen over hun omgeving. Ook
psychiatrische stoornissen komen bij PIJ-ers veelvuldig voor. De precieze omvang is sterk afhankelijk
van het scala aan stoornissen dat in de definitie van psychiatrische stoornis wordt geïncludeerd. Bij
een definitie van psychiatrie in enge zin is dit 30% en bij de meest ruime definitie loopt dit op tot
zelfs 100%. Voor wat betreft middelengebruik dient erop te worden gewezen dat de prevalentie van
regelmatig druggebruik (twee derde van alle PIJ-ers) en alcohol (een derde) hoog is. Er is al sprake
van een groep met zowel problematisch drug- als alcoholgebruik; dit is een combinatie die kan leiden
tot onvoorspelbaar agressief gedrag. Dit totaalbeeld van de PIJ-ers maakt duidelijk dat de
behandelinrichtingen voor een uiterst zware en moeilijke taak staan, aldus Brand en van den Hurk
(2008). Ondanks deze uiterst zware en moeilijke taak geeft Bhatti (2010) aan dat geloven in
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mogelijkheden om persoonlijk te ontwikkelen het meest belangrijke is in justitiële inrichtingen. Dit
omdat het de mogelijkheid biedt om vooruit te kijken en niet achterom. Onderwijsprogramma’s
bieden deze mogelijkheid. Bhattie (2010) heeft met behulp van vier diepte interviews met docenten
in justitiële inrichtingen in het Verenigd Koningrijk onderzocht hoe de leerproblemen van
delinquenten herkend worden. Uit dit onderzoek is gebleken dat delinquenten in de justitiële
inrichting bewust worden van hun tweede kans om te leren. Omdat zij in het verleden vaak een faal
ervaring hebben beleefd is hun gevoel van eigenwaarden en zelfvertrouwen als het gaat om leren
beperkt.
Uit de bovenstaande literatuur zou verondersteld kunnen worden dat jongeren in een JJI kenmerken
vertonen die van invloed zijn op een EVC-procedure. In het onderstaande schema worden deze
kenmerken beschreven op basis van de zeven kenmerken van een EVC-procedure. Dit overzicht
bevat een aanname betreffende de relatie tussen de kenmerken van de doelgroep en de invloed op
een EVC-procedure. Deze aanname is niet wetenschappelijke aangetoond. Op basis van de eerder
benoemde literatuur worden deze aannamen verondersteld.
Tabel 2
Kenmerken jongeren in een JI die mogelijk van invloed zijn op de reguliere EVC-procedure.
Ondanks invloed op de EVC-procedure toch
Kenmerken jongeren JI
Invloed op
uitvoerbaar in een JJI als:
Kenmerk EVCprocedure
Gemiddelde leeftijd +/- 18 jaar
Vormen van leren Ook het non-formeel leren wordt erkend.
Omdat de jongeren op deze leeftijd veelal
geen werkervaring hebben.
Drop-outs
Vormen van leren De focus zowel op het non-formeel en informeel leren komt te liggen omdat veel
jongeren geen diploma’s hebben.
Gemiddeld IQ < 85
Methodes
De methodes uit de EVC-procedure worden
aangepast aan het niveau van de jongeren.
Ondanks het lage IQ zouden de jongeren in
aanmerking kunnen komen voor de
kwalificatiestandaard van niveau 1 of 2 van
het MBO.
Leerproblemen bij lees-, schrijf-,
Methodes
De methodes worden aangepast aan het
en rekenenvaardigheden
niveau van jongeren en er gebruik gemaakt
wordt van observaties ipv taalvaardige
opdrachten
Verbale taalvaardigheid
Methodes en
De begeleiding en de methodes worden
problemen
Begeleiding
aangepast op het niveau van jongeren. Bij
het assessen gebruik wordt gemaakt van
observatie ipv van criterium gerichte
interviews
Gedragsproblematieken
Begeleiding
De begeleider op de hoogte is van de
gedragsproblematieken bij de jongeren en
hiermee rekening houdt bij de begeleiding.
Motivatie problemen

Uitkomsten en
voordelen

Gebrek aan zelfvertrouwen

Methodes en
Begeleiding

De jongeren goed wordt geïnformeerd over
de voordelen van de procedure als ze
vrijkomen of worden overgeplaatst.
De jongeren goed begeleid en positief
gecoacht worden bij het zelfsturend leren.
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3.2 Kenmerken van een EVC-procedure die kan worden toepast bij jongeren in
een JI
In de voorgaande paragraaf is aangetoond wat de kenmerken zijn van jongeren in een JI en welke
invloed deze kenmerken hebben op een EVC-procedure. Op basis van deze kenmerken zou
verondersteld kunnen worden dat een EVC-procedure kan worden toegepast bij jongeren in een JI.
Echter kan de reguliere EVC-procedure die ROC Aventus als erkend EVC-aanbieder aanbiedt niet
worden toegepast in een JI omdat hierbij geen rekening is gehouden met de kenmerken van
jongeren in een JI. In deze paragraaf wordt hier verder op in gegaan door op basis van de criteria uit
hoofdstuk 2 aan te gegeven hoe de procedure wel kan worden uitgevoerd in JJI en welke kenmerken
deze procedure dan heeft. Per criteria staan drie vragen centraal:
- Kan de reguliere EVC-procedure van ROC Aventus gebruikt worden?
- Zo nee, wat moet er dan anders?
- Voldoet de EVC-procedure met de bovenstaande verandering nog aan de kwaliteitscode
EVC?
De reden voor de derde vraag is dat elke EVC-procedure die een EVC-aanbieder aanbiedt moet
voldoen aan de kwaliteitscode van het Kenniscentrum EVC, om een nationale erkenning te kunnen
krijgen. Tot slot worden de actoren beschreven die betrokken zijn bij het uitvoeren van een EVCprocedure, welke rollen zij hebben en welke taken zij moeten uitvoeren.
3.2.1 Hoe de kenmerken van een reguliere EVC-procedure wel kunnen worden toegepast in een JJI
In hoofdstuk 2 van dit onderzoek zijn op basis van literatuur criteria geformuleerd waaraan een EVCprocedure moet voldoen. Deze criteria bestaan uit de kwaliteitscriteria van Baartman (2008) voor
een competentie gericht assessment en de normeringen die horen bij de kwaliteitscode EVC. Om te
onderzoeken welk criteria kunnen worden toegepast worden de criteria van Baartman (2008) als
uitgangspunt gebruikt.
Tabel 3
Kenmerken van een reguliere EVC-procedure kan worden toegepast of moeten worden aangescherpt
voor jongeren in een JJI.
Criteria Baartman
(2008)

Acceptatie
Authenticiteit

Kan EVCprocedure
van ROC
Aventus
worden
gebruikt?
Ja
Ja

Cognitieve
complexiteit

Nee

Vergelijkbaarheid
Tijd en kosten

Ja
Ja

Onderwijsgevolgen

Ja

Wat zou er aangepast /
aangescherpt moeten worden?

Voldoet de procedure
met deze aanpassing
aan de
kwaliteitscode?

Uitleg moet helderder worden
Begeleider in de JJI zal extra
getraind moeten worden op het
portfolio begeleiden in een EVCprocedure
De teksten uit de instrumenten
aanpassen aan het niveau van de
jongeren
n.v.t
Procedure moet uitgevoerd
kunnen worden voordat de
jongeren vrijkomen of worden
overgeplaatst
Met name de erkenning en
verzilvering speelt een belangrijke
rol bij het terugdringen van het

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
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Rechtvaardigheid
Geschiktheid voor
onderwijsdoelen

Ja
Nee

Ontwikkeling van
zelfsturend leren

Nee

Betekenisvolheid
Haalbaarheid

Ja
Nee

Transparantie

Ja

aantal recidivisten
n.v.t
Het moet mogelijk gemaakt
worden dat het assessment binnen
de JJI plaatsvinden
Meer en intensievere begeleiding
om het zelfsturende leren te
beperken
Zie onderwijsgevolgen
De regel om in twee verschillende
omgevingen te assessen zal
moeten worden aangepast naar
één omgeving
Uitleg en informatie moet op het
niveau van de jongeren zijn
beschreven, zodat zij het begrijpen

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Acceptatie:
Jongeren in een JI moeten de afspraken en gang van zaken in de EVC-procedure begrijpen en
vrijwillig gemotiveerd zijn om hieraan deel te nemen.
De intaker zal de jongeren in een JI helder moeten uitleggen wat de procedure inhoudt en de
kwalificatie waaraan de competentie van de jongere wordt gemeten vaststellen.
Assessoren moeten zich vinden in de inhoud, criteria en uitvoering van het assessment., ook
wanneer het assessment plaatsvindt in de JI.
Authenticiteit:
De bewijsmaterialen die de jongeren in een JI verzamelen in hun portfolio moeten authentiek zijn. Zo
moet een verslag bijvoorbeeld door de jongere zelf geschreven zijn en hij/zij moet dit kunnen
aantonen. De portfoliobegeleider, in dit geval de begeleider in de JI, zal hierop toe moeten zien.
Uiteindelijk bepaalt de assessor of de bewijzen authentiek zijn. Daarnaast moet het assessment dat
wordt afgenomen afgeleid zijn van de eisen die aan de beroepsbeoefenaar worden gesteld. De
opdrachten en het assessment moet lijken op taken uit het toekomstig beroep en uitvoerbaar zijn
binnen een JI. Tot slot moeten de assessoren die de EVC-aanbieder levert oordeelkundig zijn wat
betreft de beroepspraktijk.
Cognitieve complexiteit:
Bij de jongeren in een JI is het van belang om in kaart te brengen welk competenties zij beheersen
ten opzichten van de gekozen kwalificatie, en niet welke nog ontbreken. Het assessment van de
jongeren moet aansluiten op het denkniveau van dat van een beginnend beroepsbeoefenaar zoals
beschreven in de kwalificatiestandaard. In het portfolio en tijdens het assessment is het van belang
dat jongeren hun denkproces kunnen aantonen. Hierbij moeten assessoren en begeleiders rekening
houden met de verbale taalproblematiek bij jongeren in een JI. Daarnaast moeten de methodes op
het niveau zijn beschreven van de jongere.
Vergelijkbaarheid:
De assessoren beoordelen de jongere op vergelijkbare wijze, zodat ze onafhankelijk van elkaar op
dezelfde resultaten uitkomen. Het is in een JJI niet mogelijk om meerdere jongeren te gelijk te
assessen.
Tijd en kosten:
Het is binnen de JJI van belang dat de procedure binnen de tijd van overplaatsing of vrijkomen wordt
uitgevoerd. De justitiële inrichting en het overplaatsen naar een andere inrichting zijn funest voor het
onderwijsprogramma. Het kan gebeuren dat een delinquent vrijkomt voor dat hij/ zij het
onderwijsprogramma heeft afgerond (Bhatti, 2010). Gedurende de intake zal de intaker in moeten
schatten wat de duur van de procedure is. Wanneer een JJI al gebruikt maakt van een
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ontwikkelportfolio als onderdeel van het onderwijsaanbod is het aannemelijk dat de procedure
goedkoper wordt en minder tijd in beslag zal nemen.
Onderwijsgevolgen:
Het is voor jongeren in een JI van belang dat herkende competenties gewaardeerd en erkend worden
omdat dit een positief loopbaanperspectief kan opleveren wanneer ze vrijkomen. Dit perspectief
moet de jongeren doen motiveren om deel te nemen aan de EVC-procedure. Volgens Valstar en
Afman (2010) is een van de belangrijkste taken van een JJI te zorgen dat de jeugdige wordt
voorbereid op zijn terugkeer in de maatschappij. Dit door aandacht te besteden aan onder andere
sociale vaardigheden en aan algemeen vormend beroepsonderwijs en beroepsgerichte opleidingen
en door deel te nemen aan Scholings- en Trainingsprogramma’s. Hier sluiten Greenberg, Dunleavy,
en Kutner (2007) op aan door te zeggen dat onderwijs en training binnen de justitiële inrichtingen de
sleutel componenten zijn voor rehabilitatie. Delinquenten die onderwijsprogramma’s volgen hebben
een minder grote kans op terugval in het oude gedrag (recidivisme) dan wanneer zijn geen
onderwijsprogramma volgen(Vacca, 2004, 2007). Het behalen van een certificaat wordt voornamelijk
belangrijk gevonden voor delinquenten die op korte termijn vrij komen, zodat ze eenvoudiger een
baan kunnen vinden aldus Greenberg et al. (2007). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat delinquenten
naast sociale vaardigheden baat hebben bij taal, schrijf en computervaardigheden. Deze
vaardigheden moeten volgens Greenberg et al. (2007) worden erkend in de vorm van certificaten die
herkend en erkend worden op de arbeidsmarkt. Dan zijn ze het meest waardevol voor de jongeren in
een JI.
Rechtvaardigheid:
Bij de reguliere EVC-procedure worden de kandidaten begeleid door een willekeurig portfolio
begeleider. In een JI is het van belang dat begeleiders competent zijn, in staat zijn om de procedures
te presenteren, de jongeren te bevragen en te begeleiden. Hierdoor is het verstandig dat jongeren
begeleid worden door hun eigen interne begeleider in een JI. De rol van assessor en begeleider
moeten gescheiden zijn. De rol van assessor vervuld door de EVC-aanbieder. De assessoren moeten
op hun beurt competent zijn op het inhoudelijk terrein van de competenties en de verschillende
beoordelingsvormen. Zo kunnen de vormen van een assessment in een JI anders van aard zijn dan bij
de reguliere EVC-procedure.
Geschiktheid voor onderwijsdoelen:
Alle bewijzen die de jongeren in een JI leveren moeten beoordeeld worden. De assessoren
beoordelen de bewijzen en het assessment op kennis, vaardigheden, attitudes en hun integratie in
probleemoplossend handelen. Omdat jongeren in een JI veelal taalproblemen vertonen is het van
belang dat het assessment in praktijk wordt afgenomen. De methodes die hierbij aansluiten zijn
observaties en een proeve van bekwaamheid.
Ontwikkeling van zelfsturend leren:
Door het problematische profiel van jongeren in een JI is het van belang dat zij intensief begeleid
worden in de EVC-procedure. Reflecteren op eigen ontwikkelingen en het zelfstandig formuleren van
leerdoelen zal hoogst waarschijnlijk lastig worden. Een begeleider kan wel in samenspraak met de
jongeren een leerdoel formuleren en gezamenlijk het portfolio vullen.
Betekenisvolheid:
Het assessment dat in de JI wordt afgenomen moet een goede basis vormen voor het geven van
feedback. Assessoren moeten zinvolle feedback kunnen geven en de jongeren moeten de feedback
zinvol vinden. Hierbij moeten de jongeren door de begeleiders geïnformeerd worden over de
onderwijsgevolgen. In het onderzoek van Vacca (2007) wordt verwezen naar Leone (2006) die
kenmerken benoemt waaraan het onderwijs in een JJI moet voldoen om succesvol te zijn. Eén
daarvan is dat wanneer de jongeren de wens heeft om verder te studeren, het gene wat hij in de JI
heeft geleerd aansluit op standaarden van overheid en scholen uit de omgeving. Voor jongeren die
een vervolgstudie willen volgen is het van belang dat wanneer zij de EVC-procedure hebben gevolgd
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zij kunnen instromen bij een onderwijs instelling in de omgeving zodat de rehabilitatie eenvoudiger
verloopt.
Herhaalbaarheid:
De competenties die de jongeren bewijzen moeten meerdere keren geassesst worden. Bijvoorbeeld
door een portfolio assessment en een observatie. Het in een JJI logistiek niet mogelijk om een
competentie in meerdere verschillende werksituaties te beoordelen. Bij het beoordelen is het van
belang dat meerdere assessoren onafhankelijk van elkaar tot het zelfde oordeel komen. Zo kan er
bijvoorbeeld een assessor uit de JJI worden aangesteld voor het assessment en een assessor die
werkzaam is in het beroepenveld of in het Middelbaar Beroeps Onderwijs.
Transparantie:
De jongeren bepalen of dat zij deelnemen aan de procedure en het assessment. Zij moeten op de
hoogte worden gesteld over alle relevante informatie en dit kunnen begrijpen. De jongeren begrijpen
de competenties, criteria en opdrachten die zij moeten uitvoeren in de procedure en de resultaten
hiervan. Hierbij is het van belang dat alle methodes op het niveau van de jongeren worden
beschreven en uitgelegd.
Tot slot is het bij jongeren in een JI van belang dat er onderscheid gemaakt wordt tussen
formeel leren en non-formeel leren, omdat een belangrijk deel van wat er in de JJI gebeurt nonformeel is. Kenmerkend hierbij is dat het onderwijs doelbewust plaatsvindt in een gestructureerde
omgeving, maar waar geen algemene erkenning van afgegeven certificaten plaatsvindt (Bjornavold,
2004). Met behulp van een EVC-procedure die voldoet aan de bovenstaande criteria kan het nonformele gecertificeerd worden zodat het erkend kan worden in het formele onderwijssysteem.
Voor de uitvoering van een EVC-procedure zijn verschillende personen en organisatie / instellingen
betrokken. Zo heb je de intaker die afkomstig is van de EVC-aanbieder die erkend is door het
kenniscentrum EVC, een portfolio begeleider (deze kan werkzaam zijn in een JJI) en twee bevoegde
assessoren. De assessoren zijn onafhankelijk en worden door de EVC-aanbieder aangedragen. De
EVC-aanbieder reikt in dien van toepassing het ErvaringCertificaat uit aan de jongeren. Dit certificaat
kan erkend worden door de examencommissie van een onderwijsinstelling. Zij bepalen of het
certificaat leidt tot het behalen van een diploma of vrijstellingen en alles wat daar tussen ligt. De
aanpassingen in de EVC-procedure hebben invloed op de rol van EVC-aanbieder, de intaker en de
portfoliobegeleider. De instrumenten uit de procedure moeten door de EVC-aanbieder worden
aangepast aan het cognitieve niveau van de jongeren. De geschiktheid voor onderwijsdoelen moet
door de intaker bepaald worden bij iedere deelnemer. Tot slot moeten de jongeren intensief
begeleid worden door de portfolio begeleider om het zelfsturend leren mogelijk te maken.

3.3 Conclusie
Het aanbieden van onderwijs in justitiële inrichtingen lastig is omdat rekening gehouden moet
worden met; verschillende niveaus, de leermogelijkheden die er zijn, de leer ‘beperkingen’ (zoals laag
geletterdheid en dyslexie) en het vermogen om informatie te verwerken. Ondanks deze
problematiek is het van belang om onderwijs binnen een JI te verzorgen voor rehabilitatie en om het
percentage recidivisten te verlagen. Om de jongeren in een JI te motiveren om deel te nemen aan
onderwijsprogramma moet het huidige non-formele leren een certificaat opleveren dat herkend en
erkend wordt in de samenleving. Zodat wanneer ze vrijkomen het certificaat helpt bij het vinden van
een baan of vrijstelling oplevert voor een vervolgstudie. Deze erkenning kan plaatsvinden wanneer
een JJI samenwerkt met een erkend EVC-aanbieder. Bij de uitvoering van een EVC-procedure moet
wel rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken van de doelgroep jongeren in een JI.
Hierbij kan de procedure in grote lijnen het zelfde blijven maar zullen met name de methode en de
begeleiding verschillen van de reguliere EVC-procedure. Hier sluit Joosten-Ten Brinke (2008) op aan
door te stellen dat elke willekeurig EVC-procedure die wordt aangeboden door een EVC-aanbieder
die erkend is door het Kenniscentrum EVC, kan worden gebruikt worden als deugelijke procedure,
maar dat bij het ontwerp van deze procedures rekening gehouden moet worden met specifieke
domeinkenmerken.
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4. Conclusie
In het laatste hoofdstuk van deze literatuurstudie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag; Hoe
kunnen verworven competenties erkend worden bij jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting?
Als er wordt gekeken naar het begrip EVC zijn in het onderzoeksveld veel verschillende definities van
de term EVC te vinden zijn. Op basis van de verschillende definities is een definitie geformuleerd die
gehanteerd wordt in dit onderzoek namelijk: EVC is een gestructureerde procedure waarin eerder
verworven competenties (kennis, houding en vaardigheden), verkregen via informeel, non-formeel
en formeel leren, worden herkend, beoordeeld en erkend. Er is voor deze definitie gekozen omdat hij
alle kenmerken bevat die de verschillende termen omschrijven zo ook de term competentiegericht
assessment. EVC kan gezien worden als andere definitie voor een competentiegericht assessment.
Echter zijn er naast de verschillende definities ook uiteenlopende kenmerken van de procedure voor
het erkennen van verworven competenties.
Het belangrijkste kenmerk van een EVC-procedure is dat competenties erkend worden die door drie
vormen van leren verkregen kunnen zijn namelijk: formeel-, in-formeel-, en non-formeel leren. Om
tot de erkenning van deze competenties te komen worden de verschillende fases doorlopen;
instroomfase, herkenningsfase, waarderings-/erkenningsfase en de rapportagefase. Wanneer de
verworven competenties geassesst worden kan dit voor een kandidaat erkenning opleveren. De
mate waarin de competenties erkend kunnen worden is afhankelijk van de onderwijsinstelling die de
rapportage verzilvert en/ of vrijstellingen biedt. De voordelen van de EVC-procedure kunnen zijn: het
bevorderen van de toegankelijkheid van het onderwijs in het kader van een leven lang leren en het
verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om deze voordelen te behalen is
het van belang dat een EVC-procedure verschillende methodes bevat om competenties te erkennen.
De meest voorkomende beoordelingsmethode is het beoordelingsportfolio. Bij deze methode
verzamelt de EVC-kandidaat bewijzen die aantonen dat hij/zij bepaalde competenties beheerst.
Hierbij wordt een beroep gedaan op het zelfreflecterend vermogen van de kandidaat. Het is daarom
van belang dat kandidaten met een gebrek aan overzicht of taalvaardigheid goed begeleid wordt. Tot
slot word een EVC-procedure in een bepaald tijdsbestek uitgevoerd waarbij met name de
herkenning- en erkenningsfase veel tijd vergen.
Om de kwaliteit van de EVC-procedure te waarborgen heeft het Landelijk kenniscentrum EVC een
kwaliteitscode ontwikkeld voor EVC-aanbieders. Deze code is met name gericht op de
kwaliteitaspecten van de procedure. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteitsaspecten van het
proces en de daarbij behorende producten heeft Joosten-Ten Brinke verschillende onderzoeken
gedaan. Uit een van deze onderzoeken blijkt dat de kwaliteitscriteria voor een competentie gericht
assessment van Baartman (2008) toepasbaar zijn in de context van een EVC-procedure. Opvallend is
dat zowel bij de Kwaliteitscode als de kwaliteitscriteria van Baartman de volgende kwaliteitsaspecten
centraal staan; transparantie, vergelijkbaarheid en geschiktheid voor onderwijsdoelen.
Als antwoord op de onderzoeksvraag: Wat zijn de kenmerken van de verschillende definities voor het
erkennen van verworven competenties (EVC), kan gesteld worden dat een EVC- procedure bestaat
uit de zeven kenmerken die uitgewerkt zijn door Joosten-Ten-Brinke. Daarnaast moet een EVCprocedure voldoen aan bepaalde criteria namelijk de Kwaliteitscode EVC en de kwaliteitscriteria voor
een competentiegericht assessment van Baartman (2008). Van al deze kenmerken en criteria is
gebleken dat een gedeelte toepasbaar is voor jongeren in een justitiële inrichting.
Om antwoord te geven op de vraag welke kenmerken heeft een procedure voor het erkennen van
verworven competenties heeft die kan worden toegepast in een JJI, zijn de kenmerken van de
jongeren en betrokkenen bij het uitvoeren van een EVC-procedure beschreven. Vervolgen is van de
criteria uit hoofdstuk 2 beschreven hoe ze kunnen worden toegepast bij jongeren in een JI. Hieruit
blijkt dat een EVC-procedure voor een JJI alle kenmerken en criteria heeft van een reguliere
procedure. Bij de uitvoering en ontwikkeling van methodes moet echter wel rekening worden
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gehouden met de specifieke kenmerken van de doelgroep. De specifieke kenmerken van deze
doelgroep zijn: leeftijd +/- 18 jaar, drop-out (ongediplomeerd), gemiddeld IQ van <85, leerproblemen
bij lees-, schrijf-, en rekenvaardigheden, verbale taalvaardigheid problemen, gedragsproblematieke,
motivatie problemen en een gebrek aan zelfvertrouwen. Op basis van aannamen zou verondersteld
kunnen worden dat deze kenmerken van invloed zijn op de begeleiding, methodes en instrumenten
van een EVC-procedure.
Ondanks deze invloed zal de EVC-procedure kunnen worden toegepast in een JJI wanneer er een
aantal aanpassingen wordt verricht. Deze aanpassingen richten zich met name op de cognitieve
complexiteit van de methodes en instrumenten, de geschiktheid voor onderwijsdoelen met de
bijbehorende vormen van leren en de ontwikkeling van het zelfsturend leren in de mate waarin de
jongeren worden begeleidt. Bij het toepassen van deze aanpassingen zal rekening gehouden moeten
worden met de kwaliteitscriteria van Baartman (2008) en de Kwaliteitscode van het kenniscentrum
EVC (2010). Kortom op basis van deze bevindingen kan verondersteld worden dat:
- De reguliere procedure die ROC Aventus heeft vormgegeven niet toepasbaar is bij jongeren in
een JI
- Alle criteria voor een EVC-procedure kunnen worden toegepast worden in een JI
- Er bij de uitwerking van de EVC-procedure rekening gehouden moet worden met het de
kenmerken van de doelgroep
- De kenmerken van jongeren voornamelijk invloed hebben op de methodes/instrumenten binnen
de EVC-procedure en de begeleiding bij de uitvoering hiervan.
- Er bij het erkennen van verworven competenties bij jongeren in een JI vooral gekeken moet
worden naar competenties die verworven zijn door non-formeel en in-formeel leren.
Bij het trekken van deze conclusie moet rekening gehouden worden dat de aannamen in hoofdstuk 3
berusten op veronderstellingen. Hierbij zou in twijfel getrokken kunnen worden of dat alle
kenmerken en criteria uitgevoerd kunnen worden binnen de JI. Zo beschrijft Baartman (2008) dat
competenties in een competentie gericht assessment in verschillende werksituaties beoordeeld
moeten worden om de herhaalbaarheid te borgen. Omdat er geen (wetenschappelijke ) literatuur is
over het effect en de uitvoering van een EVC-procedure binnen de JJI, blijft dit een aanname. Ten
tweede zou onderzocht moeten worden welke kenmerken van jongeren in een JI daadwerkelijk van
invloed zijn op een EVC-procedure. Ook hierbij berust de relatie tussen kenmerken van jongeren en
de invloed op de EVC-procedure op aannamen.
Om te onderzoeken welke kenmerken van een EVC-procedure daadwerkelijk toegepast kunnen
worden bij jongeren in een JI zal het Europese project 2 worden uitgevoerd. Ook is het van belang om
het effect van de EVC-procedures te onderzoeken, door de vraag te stellen; draagt een EVCprocedure bij aan het verlagen van het aantal recidivisten of aan de rehabilitatie van deze jongeren
in de maatschappij? Want het belangrijkste is dat de het geleerde, in welke vorm dan ook, bij deze
jongeren erkend wordt zodat zij een goede plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs krijgen en
niet terugvallen in crimineel gedrag.

2

Het project wordt in opdracht van ROC Aventus uitgevoerd, met als titel APL in Juvenile Prison. Voor meer
informatie over dit project klik hier.
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Bijlagen
Bijlage 1 Overzichtslijst met alle gebruikte termen en manieren voor het erkennen van verworven competenties
Term/ afkorting
Erkenning Verworven
Competenties (EVC)

Accreditation of Prior Learning
(APL)

Vorm van leren / beschrijving
o EVC is een procedure om eerder leren onafhankelijk van de wijze waarop het geleerd is, te waarderen en te
erkennen. Dit eerder leren kan gaan om kennis, vaardigheden en competenties (Joosten - Ten Brinke, 2008)
o EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties (Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, 2010).
o EVC geeft een beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van een individu die verworven zijn in
een (non)formele of informele setting (Kenniscentrum EVC, 2010).
o EVC is een manier van denken en handelen waarin het herkennen, waarderen en erkennen van competenties van
individuele kandidaten of werknemers in het licht van hun verdere ontwikkeling centraal staan (Aventus EVCcentrum, 2010).
o EVC verwijst naar competenties die individuen hebben verworven en naar hun ontwikkelmogelijkheden (Aventus
EVC-centrum, 2010).
o Verworven competenties zijn alle competenties die een individu heet verworven. Het doet er niet toe of deze
competenties zijn verworven via formeel leren, non-formeel of informeel leren. Uitgangspunt van EVC is, dat al het
leren in de verschillende settings bijdraag aan competentieontwikkeling van de individu (Aventus EVC-centrum,
2010).
o APL values all forms of learning (Dungen, 2009).
o APL gives validated information about skills and competences which individuals already possess and those that must
be developed (Dungen, 2009).
o Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar artikel naar verschillende vormen van leren binnen APL:
o Learning that has occurred at some time in the past in a program of study, or experience gained at work, or during
voluntary activities (Day 2001).
o Learners’previous leaning in a programme of study (Harvey, 2004)
o Prior experiential learning or prior certificated learning (Quality Assurance Agency for Higher Education, 2004)
o Academic output by non-accredited institutions (Starr-Glass & Schwartzbaum, 2003)

Tabel 1 Overzichtslijst met alle gebruikte termen en manieren voor het erkennen van verworven competenties (2000-2010)

Term/ afkorting
Assessment of Prior Learning
(APL)

Leertype / beschrijving
In APL the candidates’s knowledge, skills or competences required in informal and-nonformal learning are measured
against a standard to determine wherther they match the learning objectives (Joosten- Ten Brinke, Sluijsmans, &
Jochems, 2009).
Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar artikel naar de volgende vorm van leren binnen APL: Learning not restricted to
academic settings or curricula (Starr-Glass, 2002)

Validation of learning

Validation of nonformeel en (in)formeel leren “making learning visisble’ (Bjornavold, 2000)
Validation consist of ; identification, assessment and recognition. (stroomschema) (Bjornavold, 2009).
Validation is the end-product that attests outcomes achieved by an individual while completing a pre-defined learning
process (Bjornavold, 2004).
Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar artikel naar de volgende leertypes bij Validation of learning: Competentces
already gained through earlier experiences, even if there are not formally documented (Andersson & Fejes, 2005)
Beoordeling en Erkenning van voorgaande leerervaringen. Om aan te geven dat beoordeling en erkenning twee aparte
processen zijn (Scholten, 2007)
Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar artikel naar verschillende vormen van leren binnen PLAR:
Learning acquired outside known public educational intsitutions (Aarts, et al., 2003, The Calibre Group of Companies,
2003)
Skills, knowledge and attitudes through a variety of formal and informal channels (Bélanger & Mount, 1998)
Competences required in non-formal learning (Scholten & Teuwsen, 2002)
Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar artikel naar verschillende vormen van leren binnen PLA:
All acquired learning: knowledge, skills, values or competences (Day, 2001; Evans, 2003; Fjortoft & zgarrick, 2001.
Learning acquired outside the formal educational setting (Freed, 2006)

prior learning assessment and
recognition (PLAR)

Prior Learning Assessment (PLA)
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Term/ afkorting
Accreditation of prior
Experimental Learning (APEL)

Accreditation of Prior
Certificated Learning (APCL)
Recognition of Prior Learning
(RPL)

Valuation of Prior Learning (VPL)

Leertype / beschrijving
Haldane & Wallace (2009) verwijzen voor de defnitie van APEL naar het Toyne Report uit 1979; APL is an essential
process whereby qualifications, part-qualification and learning experiences are given appropriate recognition (or credit),
in order to enable students to develop goal-directed personal learning actions plans that build on existing knowledge,
understanding and capability.
Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar artikel naar de verschillende vormen van leren binnen APEL:
1. prior experiential learning, which is recorded in some way, 2. personal experience (Cleary, Whittaker, Gallacher,
Merril, Jokinen & Carette, 2002)
Learning from their past achievements and experiences, usually from experience unrelated to an academic context
(Havey, 2004)
Learning for which no certification has been awarded by an educational institution or another education/ training
provider (Konrad, 2001)
Non-formal and informal learning (Wilcox & Brown, 2002)
Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar artikel naar een vorm van leren binnen RPL:
Learning for which certification has been awarded by an educational institution or another education/ training provider
(Kanrad, 2001)
RPL is about identifying, assessing and documenting a person’s prior learning no matter where the learning has taken
place (Fejes & Andersson, 2009)
Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar artikel naar verschillende vormen van leren binnen RPL:
Any combination of formal or informal training and education, work experience or general life experience (Bateman &
Knight, 2003; Harvey, 2004; Thomson, Saunders, & Foyster, 2001).
Prior learning and experience (Cantwell & Scevak, 2004; Donoghue et al., 2002)
Learning arising from their experiences in a variety of contexts outside educational institutions (Cretchley, Castle, 2001)
Learning that occurred before the assessor became involved (New Zealand Qualification Authority, 2001)
Non-credentialed or informal learning (Taylor & Clemenas, 2000; Wheelahan et al., 2002)
Joosten-Ten Brinke (2008) verwijst in haar artikel naar de vorm van leren binnen VPL: What has been learned in every
possible learning environment (Duvekot, 2005)
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Bijlage 2 Kwaliteiten criteria + indicatoren (Baartman, 2008)
criterium

Indicator

acceptatie

-

authenticiteit

-

cognitieve
complexiteit

-

vergelijkbaarheid

-

tijd en kosten

-

onderwijsgevolgen

-

rechtvaardigheid

-

De studenten kunnen zich vinden in de beoordelingscriteria en normering.
De studenten kunnen zich vinden in de uit te voeren
beoordelingsopdrachten
De studenten kunnen zich vinden in de wijze waarop het CAP wordt
uitgevoerd
De docenten kunnen zich vinden in de inhoud, criteria en uitvoering van
het CAP
Het beroepenveld kan zich vinden in de inhoud, criteria en uitvoering van
het CAP
De beoordelingscriteria zijn afgeleid van eisen die aan
beroepsbeoefenaren worden gesteld
De beoordelaars zijn oordeelkundig wat betreft de (toekomstige)
beroepspraktijk van de studenten
De beoordelingsopdrachten lijken op taken uit het toekomstig beroep
De fysieke werkomstandigheden lijken op die in het toekomstig beroep
De sociale werkomstandigheden lijken op die in het toekomstig beroep
Het CAP vereist het denkniveau dat beginnend beroepsbeoefenaren nodig
hebben
De beoordelingscriteria zijn gericht op het product en het denkproces
De beoordelingsopdrachten laten (ook) het denkproces zien
De beoordeling vindt plaats in een nieuwe, complexe situatie
Bij het uitvoeren van de beoordelingsopdrachten moet de student
uitleggen waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt
Iedere student wordt op vergelijkbare competenties beoordeeld
De beoordelingscriteria en normering zijn voor alle studenten
vergelijkbaar
De beoordelaars beoordelen alle studenten op vergelijkbare wijze
De beoordelingsopdrachten zijn voor alle studenten vergelijkbaar
De werkomstandigheden tijdens de beoordeling zijn voor alle studenten
vergelijkbaar
De studenten kunnen het CAP redelijkerwijs uitvoeren
De beoordelaars kunnen het CAP redelijkerwijs uitvoeren
Het CAP is redelijkerwijs uitvoerbaar in de gekozen context(en)
Tijd en kosten spelen een rol bij de keuze voor (een mix van) verschillende
beoordelingsopdrachten
Voorafgaand aan de implementatie van het CAP wordt een inschatting
gemaakt van tijd en kosten
Regelmatig wordt geëvalueerd of het CAP efficiënter kan worden
uitgevoerd
Studenten worden gemotiveerd door het CAP
Het CAP roept het gewenste leergedrag op in de voorbereiding naar de
beoordeling
Door het CAP krijgen studenten een beeld van de beroepspraktijk
Het CAP roept het gewenste doceergedrag op
Het curriculum wordt aangepast als de uitkomsten van het CAP hier
aanleiding toe geven
De beoordelaars zijn oordeelkundig op het inhoudelijk terrein van de
competenties

criterium

Indicator
-

geschiktheid voor
onderwijsdoelen

-

ontwikkeling van
zelfsturend leren

-

betekenisvolheid

-

herhaalbaarheid

-

transparantie

-

De beoordelaars zijn competent voor de verschillende
beoordelingsvormen
De beoordelaars ervaren het CAP als eerlijk
De studenten ervaren het CAP als eerlijk
De beoordelingsopdrachten bieden alle studenten dezelfde kansen
Studenten kunnen bezwaar maken tegen een beoordeling
Alle te bewijzen competenties worden beoordeeld in het CAP
In het CAP wordt voldoende aandacht besteed aan kennis
Uitvoeringsvaardigheden komen voldoende voor in het CAP
In het CAP is voldoende aandacht voor een professionele houding
De beoordelingscriteria zijn gericht op kennis, vaardigheden, attitudes en
hun integratie in probleemoplossend handelen
De beoordelingsopdrachten vereisen de integratie van kennis,
vaardigheden en attitudes
Het CAP stimuleert tot reflectie op de eigen ontwikkeling
De beoordelingscriteria zijn (ook) gericht op leren leren
Docenten geven geleidelijk het initiatief bij de beoordeling over aan de
student
De studenten beoordelen zichzelf en elkaar
De studenten hebben een eigen inbreng bij de keuze voor
beoordelingsopdrachten
De studenten formuleren eigen leerdoelen naar aanleiding van de
beoordelingen
De beoordelingscriteria vormen een goede basis voor het geven van
feedback
De studenten ervaren het uitvoeren van de beoordelingsopdrachten als
een leermoment
De studenten vinden de feedback op de beoordelingen zinvol
De beoordelaars kunnen zinvolle feedback geven op basis van het CAP
Elke competentie wordt meerdere keren beoordeeld
Het oordeel over een competentie is gebaseerd op meerdere
verschillende bewijzen
Er wordt in meerdere verschillende werksituaties beoordeeld
Elke competentie wordt door meerdere beoordelaars beoordeeld
Deze beoordelaars hebben een verschillende achtergrond (docent /
bedrijfsleven / student)
Tussen de beoordelaars vindt een gelijkwaardig overleg plaats, waarin
iedereen zijn oordeel onderbouwt
Meerdere beoordelaars komen onafhankelijk van elkaar tot hetzelfde
oordeel
De studenten weten en begrijpen welke competenties worden beoordeeld
De studenten weten en begrijpen de beoordelingscriteria en de normering
De studenten kennen en begrijpen de uit te voeren
beoordelingsopdrachten
De docenten kennen en begrijpen de inhoud, criteria en de uitvoering van
het CAP.
Het beroepenveld kent en begrijpt de inhoud, criteria en uitvoering van
het CAP
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Bijlage 3 Kwaliteitscode EVC (Kenniscentrum EVC, 2010)
Kwaliteitscode

Normering

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.
2. Bevoegdheden van deelnemers EVC
beantwoordt aan de behoefte van het
individu. Rechten en afspraken met de
EVC biedende organisatie zijn duidelijk
verwoord.

1.1 Aan de EVC-procedure is expliciet een doel
verbonden.
1.2 De EVC biedende organisatie en elk individu
hebben overeenstemming bereikt over het gebruik
van de resultaten van EVC.

2.1 De toegankelijkheid van de EVC-procedure voor
deelnemers is vastgelegd.
2.2 Deelname aan de EVC-procedure vindt in principe
plaats op basis van vrijwilligheid.
2.3 De EVC biedende organisatie en de deelnemer
hebben afspraken gemaakt over het optimaal
doorlopen van de EVC-procedure.
2.4 De deelnemer beslist of hij/zij deelneemt aan de
EVC-procedure en ontvangt daartoe alle relevante
informatie.
2.5 Tijdpad voor de gehele procedure is realistisch,
haalbaar en vooraf bekend.
2.6 De privacy van de deelnemer is gewaarborgd en
de resultaten van de EVC-procedure zijn eigendom
van de deelnemer, tenzij anders vooraf
overeengekomen.
2.7 De deelnemer heeft het recht om in beroep te
gaan en de mogelijkheid hiertoe is geregeld.
3. Procedure en instrumenten zijn
3.1 Taken en bevoegdheden van alle betrokkenen in
betrouwbaar en gebaseerd op goede
alle fasen van de procedure zijn bekend en
standaarden
functioneren.
Vertrouwen is het sleutelbegrip. Vertrouwen 3.2 Er wordt gebruik gemaakt van een standaard die
heeft te maken met civiel effect, goed
is afgestemd op het relevante werkveld en die leidt
gedefinieerde standaarden, duidelijke
tot civiel effect.
informatie over de manier waarop
3.3 De gelijkwaardigheid van de EVC-procedure met
assessments worden uitgevoerd en op basis een initieel traject moet worden aangetoond.
van welke argumenten conclusies zijn
3.4 De betrouwbaarheid en validiteit van de
getrokken.
gehanteerde assessmentinstrumenten
en procedures is gegarandeerd, ook als die extern
worden ingekocht.
3.5 Het beoordelingsinstrumentarium maakt gebruik
van bewijsmateriaal dat waar dan ook is behaald.
3.6 De deelnemer heeft recht op een afsluitend
gesprek, wordt geïnformeerd over de uitslag. Deze
uitslag, inclusief de civiele waarde van de uitslag
wordt vastgelegd in een EVC-rapportage.
4.1 De onafhankelijkheid van de assessoren is
4. Assessoren en begeleiders zijn
gewaarborgd.
competent, onafhankelijk en
4.2 De rol van begeleiders en assessoren is
onpartijdig
gescheiden.
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn
4.3 De begeleiders zijn aantoonbaar competent. Zij
cruciale factoren binnen de beoordeling en
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Kwaliteitscode

Normering

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.

zijn in staat om procedures te presenteren,
individuen te interviewen, te begeleiden
en feedback te geven, ze zijn vakbekwaam in het
beroep waarin ze begeleiden.
4.4 De assessoren zijn aantoonbaar competent. Zij
zijn in staat om individuen te interviewen, feedback
te geven en te beoordelen, zij zijn in staat om te
assessment-resultaten te communiceren, ze zijn
vakbekwaam in het beroep waarvoor ze het
assessment uitvoeren.
4.5 Begeleiders en assessoren onderhouden hun
bekwaamheid.
5.1 De EVC-procedure is openbaar.
5.2 Evaluatie van doelstellingen, procedure,
beoordelingskader, beoordelingsinstrumenten,
kwaliteit van assessoren en begeleiders, EVC-beheer
vindt regelmatig plaats.
5.3 Evaluatie bij de deelnemers vormt een vast
onderdeel van de kwaliteitsborging.
5.4 De organisatie verantwoordt zich over de
kwaliteit van de EVC.
5.5 De evaluatie en het daarop gebaseerde
verbeterbeleid van de EVC-procedure is ingebed in
bestaande kwaliteitsystemen van de organisatie.

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.
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Bijlage 4 Kenmerken van een EVC-procedure die toegepast kunnen worden bij jongeren in een JI.
Criterium
competentie gericht
assessment
(Baartman, 2008)

Kwaliteitscode EVC (Kenniscentrum
EVC, 2010)

Kenmerken die met
aanpassing kunnen worden
toegepast

-

Transparantie
Acceptatie
Geschiktheid
voor
onderwijsdoelen

Het doel van EVC is het zichtbaar
maken, waarderen en erkennen van
individuele competenties.

-

Authenticiteit
Rechtvaardigheid
Tijd en Kosten

Bevoegdheden van deelnemers EVC
beantwoordt aan de behoefte van het
individu. Rechten en afspraken met de
EVC biedende organisatie zijn duidelijk
verwoord.

-

Herhaalbaarheid Procedure en instrumenten zijn
Vergelijkbaarheid betrouwbaar en gebaseerd op goede
Betekenisvolheid standaarden
Cognitieve
Complexiteit

Vormen van leren,
Bij het erkennen
onderscheid maken tussen
formeel en non-formeel
leren.
Assessment, aanpassen op
onderwijsdoelen en in kaart
brengen van het geleerde,
niet van ontbrekende
competenties
Methodes,
Methodes aanpassen op het
niveau van jongeren zodat
deze transparant zijn
Assessment, afspraken met
JJI over de uitvoering van de
procedure zijn vastgelegd
Tijd en kosten, de procedure
wordt afgenomen binnen de
tijd dat de jongeren de
betreffende de JI verlaat
Erkenning van certificering,
het certificaat zal erkend
moeten kunnen worden bij
een onderwijsinstelling of op
de arbeidsmarkt voor
betekenisvolheid voor de
jongeren.

-

Geschiktheid
voor
onderwijsdoelen
Zelfsturend leren

-

De kwaliteit van EVC-procedures is
geborgd en wordt continu verbeterd

Begeleiding, de jongeren
moeten intensief begeleidt
worden bij de uitvoering van
de procedure. Hierbij is het
gewenst om de intern
begeleider in te zetten als
portfolio begeleider
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