Nieuwe doelstelling
Coördineren van de ontwikkeling van instrumenten en procedures inzake de erkenning van
al verworven competenties

Operationale doelstellingen
● Projectgroep EVC voor kennisdeling, inspirerende voorbeelden, sprekers, overleg met
andere organisaties – 1 samenkomst per maand
● Opvolgen VISKA-project
● Afwerken project EVC-procedure voor ICT en administratie (testen, opleiden
assessoren, uitrollen, …)
● Updaten en evalueren van vrijstellingsproeven ICT
● Onderzoeken hoe de projectgroep vrijstellingsproeven of andere
evaluatie-instrumenten (bijv. EVC-assessments) kan laten valideren
● Communiceren naar het veld vanuit de projectgroep
● Concordantietabellen ontwikkelen in het verlengde van het uitwerken of updaten
van opleidingsprofielen
● Kruisverbanden zoeken met andere actoren zoals sectorfondsen, examencommissie,
VDAB, … voor het uitwisselen van EVC-tools
● Indien er vraag is vanuit de sector en de cvo’s na het uitwerken van een
opleidingsprofiel, het coördineren van de ontwikkeling voor bijhorende
EVC-procedures
● Opvolgen van de projecten naar aanleiding van de projectoproep van departement
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Mandagen

Toelichting
Tijdens de projectgroep EVC, eens per maand, ligt de nadruk op kennisuitwisseling, het
uitnodigen van interessante sprekers, het bekijken van andere voorbeelden, … Ook de stand
van zaken van de diverse projecten en de communicatie naar het veld wordt besproken.
Momenteel loopt er een VISKA-project waarvoor het Departement regisseur is. Er wordt
vooral gefocused op EVC binnen AAV. Vanuit de werkgroep worden de vorderingen
opgevolgd. Er is reeds overleg geweest met Steunpunt TKO en stuurgroep EVC-ICT
administratie.

Er waren nog restmiddelen van het europees project ‘bekwamer dan je denkt’. Deze
restmiddelen worden ingezet voor het uitwerken van een EVC-procedure binnen de
opleiding ICT en administratie. Dit wordt geregisseerd door KOV. Volgend schooljaar zal de
afwerking van het project in het reguliere aanbod moeten ondergebracht worden. De
ontwikkeling van de tools zal dit schooljaar afgerond zijn. Volgend schooljaar volgen de
opleidinging voor de assessoren, een testfase, implementatie en bijsturing.
Vrijstellingsproeven worden netoverstijgend ontwikkeld. De voorbije 2 schooljaren lag de
nadruk op de vrijstellingsproeven voor de nieuwe opleidingsprofielen ICT. Er zijn
ondertussen 4 vrijstellingsproeven afgewerkt. Een 5de is klaar voor het einde van het
schooljaar. Alle startmodules zijn dan gedekt. Dit schooljaar werden tijdens het eerste
semester meer dan 1000 testen afgenomen door de cvo’s. Volgende schooljaren ligt de
nadruk op bijsturing van de vragen. Ook zal er voorzien worden in een opleiding voor de
cvo’s zodat ze correct leren omgaan met deze proeven.
Er kruipt veel tijd en middelen in de ontwikkeling van de vrijstellingsproeven en andere
assessment-tools. Maar de pedagogisch begeleiders signaleren dat niet alle cvo’s even
zorgvuldig omspringen met deze testen. Alvorens andere testen te ontwikkelen willen we als
projectgroep onderzoeken of we deze proeven kunnen laten valideren naar analogie van de
toetsen in het lager onderwijs (bijv. OVSG-toets of IDP).
Concordantietabellen worden in het verlengde van de ontwikkeling van nieuwe
opleidingsprofielen ontwikkeld. Deze geven aan wanneer een cursist op basis van een
andere module of opleiding is vrijgesteld voor een module in het nieuwe opleidingsprofiel.
1 mandag per cluster.
De communicatie naar de cvo’s verloopt momenteel via nieuwsbrieven. Er is ook een
beperkte sectie op de website stuurgroepvo die niet echt up-to-date is. We zullen in de
toekomst de communicatie verder laten lopen via de nieuwsbrieven en elke koepel neemt
de vorderingen op in zijn eigen kanalen.
Andere actoren zoals sectorfondsen, VDAB, examencommissie ontwikkelen soortgelijke
tools. Best wordt tijd uitgetrokken om deze te verkennen. CVO’s kunnen geïnformeerd
worden over het bestaan van deze tools en naar mogelijke samenwerkingsverbanden.
Na de uitwerking van opleidingsprofielen wordt best ook afgecheched met de sector en de
cvo’s of er interesse is om EVC-procedures uit te werken. We voorzien een aantal werkdagen
om hieraan te werken. De projectgroep kiest jaarlijks de projecten die uitgewerkt zullen
worden.
In juni 2018 werd een projectoproep gelanceerd om 11 proefprojecten op te starten voor
het opstellen van nieuwe EVC-assessments. Dit project loopt in samenwerking met VDAB en
het Departement. Voor dit project zijn er middelen voorzien voor de aanstelling van een
projectmedewerker. De projectgroep zorgt voor de selecties en de opvolging van deze
medewerker. Het Departement wenst ook een overlegstructuur uit te werken naar analogie
van curriculum met participatie van Ahovoks (?), VDAB, PBD en de sectoren. In het
schooljaar 2018-2019 zullen op basis van de BKD’s de standaarden dienen opgesteld te
worden, assessments ontwikkeld en getest. In het eerste semester van 2019-2020 worden

deze assessments geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. De projectgroep zal ook een
handboek ontwikkelen en de nodige sjablonen zodat de ontwikkelcommissies vlot van start
kunnen gaan na een kickoff-meeting.

