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The goal…

• MaxiPac vindt het de hoogste tijd om het 
valideren van elders verworven
competenties voor derdelanders tussen
universiteiten
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Situering EVK en EVC

Op basis van eerdere studies (EVK) of 
eerdere werkervaring (EVC) kunnen 
instromers:

-> Toegang krijgen tot het hoger onderwijs:

-> Vrijstellingen aanvragen in het hoger onderwijs:

Voorbeelden van eerder verworven 
kwalificaties (EVK):

diploma’s 

creditbewijzen

getuigschriften

attesten van opleidingen waarvoor u een examen hebt afgelegd

Voorbeelden van eerder verworven 
competentie (EVC):

werkervaring

vrijetijdsactiviteiten

tentoonstellingen



EVK-procedure (gratis)

1. u contacteert de hogeschool of universiteit waar u een opleiding wil starten

2. u legt alle bewijsstukken voor die relevant zijn voor de opleiding (studiebewijzen, attesten, inhoudstafels van 
cursussen, opleidingsprogramma ...).

3. de instelling vergelijkt vervolgens uw behaalde kwalificaties met de inhoud van de opleiding die u wenst te 
volgen. Als de waarde van uw studiebewijzen niet helemaal duidelijk is, dan kan de instelling u doorverwijzen 
voor een bijkomend bekwaamheidsonderzoek op niveau van de associatie. In zo'n bekwaamheidsonderzoek 
wordt nagekeken of u over de kwalificaties beschikt, die u wilt laten erkennen.



EVC-procedure (hangt af van de omvang)
(verschilt per associatie)

1. Ga na bij welke opleiding uw competenties het best aansluiten
2. U meldt u aan en registreert u voor de EVC-procedure (tegen betaling)
3. U doorloopt het bekwaamheidsonderzoek (portfolio, assessment, …)
4. Na een positieve beoordeling ontvangt u het bewijs van bekwaamheid en/of de nog af
te leggen opleidingsonderdelen

• Opgelet: vraagt heel wat voorbereiding voor de student!



MaxiPAC - procedure
MaxiPAC = EVK + EVC 

… gecombineerd in EVC 
procedure



Europese regelgeving 

Bologna declaration (1999) 
-> autonomie van 

universiteiten om EVK & 
EVC te erkennen volgens 
eigen standaarden per 

instelling

Lisbon Recognition 
Convention (1997) -> art.7: 
the recognition of refugees’ 

qualifications in the 
absence of full 
documentation



We gaan het 
warm water 
NIET 
heruitvinden!

• Heel veel dank aan!
• EVC verantwoordelijken van alle 

associaties
• EVC verantwoordelijken van 

universiteiten
• EVC verantwoordelijken van 

hogescholen

• … vooral veel geleerd van hen
• … vooral veel goodwill tegengekomen 
bij hen



MaxiPAC-procedure kent 4 stappen

2 laagdrempelige en efficiënte 
stappen met nauwelijks kostprijs

1. Overview Educational Situation of the Refugee
2. Opleidingsgebonden vragen (bij voorkeur 

multiple choice)

2 wat intensievere stappen met 
kostprijs

3. Portfolio & Assessment
4. Timing, ‘go - no go’ en advies



Stap 1: Overview 
Educational 
Situation of the 
Refugee

= ’European Qualifactions Passport for Refugees’ -> 
ongelukkige naam?

What is?
• Overzicht van EVC en EVK (ook met ontbrekende
bewijsstukken)
• Foto, naam, geboortedatum
• Educatie (minstens hoogste level)
• Kennis veld
• Werkervaring
• Taalkennis

Why?
• kan in diverse instellingen gebruikt worden
• Kan in andere landen gebruikt worden
• Bewijsstukken ontbreken vaak bij vluchtelingen



Stap 1: Overview 
Educational 
Situation of the 
Refugee 

Voordelen?
• Kost (geldelijk noch qua inspanning) 

haast niets om het op te stellen
• Overzichtelijk dossier om door te

geven
• Snel en efficiënt



Stap 2: drie 
opleidingsgebonden 

vragen

Doel?
• Geven inzicht in prakijk- of kennisniveau van 

persoon mbt een bepaalde opleiding
• Lage kostprijs -> pas vanaf stap 3 (meer) te

betalen
• Efficiënt te verbeteren



Stap 3: 
Portfolio en 
Assessment

Analoog aan EVC procedure voor Belgen 
of Europeanen…

Portfolio aanmaken (i.c. behalve EVC ook 
EVK)

Competenties -> opleidingsonderdelen

Toon per competentie aan wat jouw EVC 
of EVK zijn -> welke opleidingsonderdelen 
worden gedekt en welke niet?



Stap 3: 
Portfolio en 
Assessment

Elke associatie kent 
‘assessorenopleidingen’ (met certificaat)

Coachingsuren verschillen per associatie

MaxiPAC pleit voor balans:

• Beetje meer uren begeleiding voor studenten niet-
EU origine

• Niet te veel meer-investering, want is verlieslatend 
voor universiteiten/hogescholen

• Bijkomende assessorenopleiding? Of algemene 
assessorenopleiding met bijzodnere aandacht voor 
deze doelgroep?



Stap 4: Timing

Grote verschillen tussen de associaties -> 
genuanceerde redenen!

Hoeveel tijd tussen eerste aanvraag en beslissing?

Per stap: hoeveel tijd? 

In geval van ‘no go’: advies en tegen welke tijd?

… 



We gaan ermee door… 

1. Start: AMIF project: 
1,5 jaar (juli 2018 –
december 2019)

2. Jan – dec 2020: 
disseminatiefase

Op punt stellen 
procedure

Promo materiaal 
ontwikkelen

Educatief materiaal 
ontwikkelen

3. 2020 – 2022: 
internatonaal Erasmus+ 
project 
(www.maxipac.eu)



The end… • Questions?



Financieel



Financieel

 Instapkosten: €55
 Voor de hele opleiding:
 €590: niveau van bachelor.
 €770: niveau van master (zonder bachelordiploma te hebben)
 €230: niveau van master (met bachelor op zak)

 Voor specifieke competenties (opleidingsonderdelen):
 €50/toets: eenvoudige toetsen (gestandaardiseerd/ in grote groep)
 €150/toets: uitgebreide toetsen (individueel, meer omkadering)

 20% korting bij erkenning:
 In de vorm van vermindering op inschrijvingsgeld.



Handleiding voor assessor en begeleider

 Ondersteuning begeleiders:
 Handleiding
 Reglmatige intervisiegesprekken.

 Opleiding voorzien voor assessoren.
 In samenwerking met ECHO.

 Expertisecentrum Hoger Onderwijs.

 Er zijn minstens 3 assassoren in het beoordelingscomitee.
 Minstens 1 assessor is vertrouwd met de profielmethodiek.
 Minstens 1 assessor heeft een globale kijk op de opleiding.
 Minstens 1 assessor heeft de assessorenopleiding gevolgd.
 1 lid komt van buiten de instelling.
 Meerderheid van de stemmen beslist.
 Aanduiden van voorzitter die nodige documenten tekent.
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