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Datum: 20 januari 2016
Betreft: Wijziging beleidsregel EVC 2014

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeer ik u over de wijziging van de Beleidsregel afgifte EVCverklaringen 2014 in verband met het aanpassen van de wijze waarop EVCverklaringen worden afgegeven. Deze wijziging is in december 2015 in de
Staatscourant gepubliceerd en is per 1 januari 2016 in werking getreden.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-46389.html).
Aanleiding van de wijziging.
Met de transitie van het EVC-stelsel naar een systeem van validering wordt vanaf
1 januari 2016 onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarktroute en de
onderwijsroute. Bij de transitie van het EVC-stelsel naar het systeem van
validering is de algehele regierol van OCW op de kwaliteitsborging EVC niet meer
passend; de huidige verantwoordelijkheid van OCW voor de kwaliteitsborging van
EVC wordt daarom gefaseerd beëindigd.
Met de wijzigingen in de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen hanteert OCW
vanaf 1 juli 2016 een vastgesteld register van door OCW erkende EVC-aanbieders.
Met een – ongewijzigde – geldigheidsduur van 18 maanden zijn de erkenningen
tot uiterlijk 31 december 2017 van toepassing. Tot uiterlijk die datum kunnen
EVC-aanbieders ervaringscertificaten afgeven met vermelding van de erkenning
door OCW.
Met deze duidelijkheid biedt OCW de ruimte aan sociale partners voor de opbouw
van het nieuwe systeem van validering in de arbeidsmarktroute en de door hen
gewenste kwaliteitswaarborging rondom EVC en eventueel andere
valideringsinstrumenten.
Aanvragen tot 1 mei 2016
In verband met de wijzigingen van bovengenoemde Beleidsregel die per 1 januari
2016 in werking is getreden, kunt u nog aanvragen (tot verlenging) indienen tot
uiterlijk 1 mei 2016. De aanvragen zullen dan uiterlijk op 1 juli 2016 behandeld
zijn waarna per diezelfde datum het register wordt bevroren. Er worden vanaf dat
moment geen nieuwe domeinen in het register opgenomen. Wijzigingen met
betrekking tot reeds afgegeven erkenningen, zoals naamgeving van de aanbieder,
worden tot 31 december 2017 nog wel door DUO doorgevoerd en zullen wekelijks
in het register worden bijgewerkt.

Elke EVC-aanbieder die reeds een EVC-verklaring heeft, kan vóór 1 mei 2016 een
laatste verzoek om verlenging indienen en op die manier tot en met 31 december
2017 gebruik maken van die verklaring. Het verzoek dient op uiterlijk 1 mei 2016
door DUO te zijn ontvangen. Een EVC-aanbieder dient een beoordelingsrapport te
overleggen dat tot 6 maanden oud mag zijn. Een EVC-aanbieder mag dus binnen
6 maanden tweemaal een aanvraag indienen tot verlenging met hetzelfde
beoordelingsrapport. De EVC-verklaring mag niet zijn vervallen op het tijdstip
waarop het verlengingsverzoek door DUO wordt ontvangen.
De Beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2018. EVC-aanbieders kunnen
voor de duur van de verleende erkenning, maar uiterlijk tot en met 31 december
2017, ervaringscertificaten afgeven met vermelding van de OCW-erkenning. De
met deze erkenning samenhangende fiscale faciliteiten voor de kosten van een
ervaringscertificaat voor werkgever en werknemer zijn nog van toepassing
gedurende deze afbouw in 2016 en 2017.
Het EVC-register dat aan deze beleidsregel is verbonden is vanaf 1 januari 2016
tot en met 31 december 2017 gepubliceerd op de website van DUO:
https://duo.nl/particulieren/diplomas/over-mijn-diploma/evc-registerraadplegen.jsp
Voor EVC-aanbieders heeft DUO aanvullende informatie over de procedure van
erkenning tot EVC-aanbieder gepubliceerd op:
https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/examens-endiplomas/opname-in-evc-register.jsp
Vragen?
Meer informatie over deze wijziging vindt u in de Beleidsregel van de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2015, nr. MBO/769554,
houdende wijziging van de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014 in verband
met het wijzigen van de wijze waarop EVC-verklaringen worden afgegeven, zoals
gepubliceerd in de Staatscourant van 18 december 2015 (Stcr. 2015, nr. 46389)
Mocht u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen hebben kan DUO uw
vragen beantwoorden over de erkenning als EVC-aanbieder, opname in het EVCregister of uitschrijving:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Registers en Examens / EVC (kamer Z.19.17)
Kempkensberg 12
9722 TB GRONINGEN
050-599 9000 (optie 7)
evc@duo.nl
Hoogachtend,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
Directeur Registers en Examens
Kor Brandts, MBA

