Aan

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA ’s-GRAVENHAGE

Datum

Uw kenmerk

28 januari 2005

Ons kenmerk

Bijlage(n)

OI/O/ISM/4078649

1 (evaluatierapport)

Onderwerp

Evaluatierapport kenniscentrum EVC
Hierbij zend ik u het rapport “evaluatie kenniscentrum EVC” toe.
De B&A Groep heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) vier
jaar Kenniscentrum EVC (KC EVC) geëvalueerd. Het rapport geeft antwoord op de vraag
of het KC EVC aan de aan haar gestelde opdracht voldaan heeft. Daarnaast wordt een
aantal aanbevelingen gedaan over eventuele voorzetting van het kenniscentrum.
Achtergrond kenniscentrum EVC
EVC, het Erkennen van Verworven Competenties, is een toetsingsprocedure om de
kennis en vaardigheden - competenties - van mensen vast te stellen en te waarderen,
bijvoorbeeld met een certificaat of een diploma. Het gaat hier om competenties die na de
eerste opleiding (initiële scholing) in werktijd of in vrije tijd zijn verworven. EVC kan
een beter inzicht in de competenties van (potentiële) medewerkers opleveren waardoor ze
beter inzetbaar zijn in het bedrijf waar ze werken of op de arbeidsmarkt als geheel.
Daarnaast maakt EVC het makkelijker voor bedrijven om werknemers op maat te scholen
en stimuleert EVC tot leren, waaronder leren op de werkplek.
Het ministerie van EZ heeft in 2000, in het kader van het Employability en Leven Lang
Leren beleid, samen met de ministeries van SZW en OCW een aantal marktpartijen
opdracht verleend voor het uitvoeren van een kenniscentrum EVC voor de periode 2001 –
2004. Het KC EVC had als doel het ontwikkelen en verspreiden van EVC-kennis onder
branches en sectoren. Midden 2004 is het kenniscentrum geëvalueerd.
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Conclusie evaluatie
Op het terrein van expertise en netwerkvorming heeft het KC EVC goed gepresteerd. Het
kenniscentrum heeft een groot netwerk tot stand gebracht en wordt gewaardeerd als
vraagbaak en inspirator.
Op het terrein van kennisontwikkeling en -overdracht gericht op implementatie heeft het
kenniscentrum een beperkt effect gehad. Het kenniscentrum heeft veel onderzoek verricht
en een goede rol vervult in het ‘op de agenda zetten van EVC’. De slag naar systematisch
onderzoek over implementatievragen is echter onvoldoende gemaakt. Met name starters
op het vlak van EVC hebben profijt gehad van het aanbod van het kenniscentrum.
Grootschalige implementatie van EVC is, mede door de relatief korte periode van de
opdracht, uitgebleven. Het is het kenniscentrum onvoldoende gelukt het commerciële
speelveld van EVC inzichtelijk te maken en haar aanbod af te stemmen op de vraag
vanuit de branches.
De bij EVC betrokken partijen uit de branches en sectoren hebben bij de evaluatie
aangegeven behoefte te hebben aan een follow-up van het KC EVC. Het gaat dan,
aansluitend bij het geconstateerde functioneren van het kenniscentrum, met name om
voortzetting van de volgende functies:
• Vraagbaakfunctie. Algemene voorlichting over EVC en vraagbaak t.a.v. meer
specifieke implementatievragen.
• Inzichtelijk maken markt EVC. Marktplaats/platform voor EVC waar vraag en
aanbod elkaar direct (digitaal) kunnen ontmoeten.
Daarnaast is behoefte aan verdergaande standaardisering en kwaliteitsborging van EVCprocedures en aan het wegnemen van gesignaleerde knelpunten in wet- en regelgeving.
Follow-up kenniscentrum
Mede gelet op de resultaten van de evaluatie is inmiddels besloten tot een follow-up van
het kenniscentrum EVC in 2005. Het kenniscentrum zal zich in 2005, in aansluiting bij de
resultaten van de evaluatie en als onderdeel van de implementatie van EVC zoals
beschreven in het u recent toegezonden Actieplan Leven Lang Leren, richten op:
• Verankering: bij een aantal koplopers waar EVC al wordt toegepast, wordt ingezet op
sectorbrede toepassing en duurzame implementatie.
• Activering: EVC wordt geïntroduceerd in een aantal sectoren waarin het nog niet
bekend is.
• Wet – en regelgeving: het signaleren en agenderen van wet – en regelgeving die
verankering en activering van EVC belemmert.
• Duaal: binnen de context van verankering en activering verzamelt het kenniscentrum
in 2005 good practices van duale trajecten.
• Kwaliteit voor EVC: Het ontwikkelen en zorgen van draagvlak voor een systeem
voor kwaliteitsborging.
• Een netwerk- en informatietaak: alle verzamelde kennis en informatie wordt
ondergebracht in een voor iedereen vrij toegankelijke databank.
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Gezien het toenemend belang van EVC voor arbeidsmarktbeleid is, in gezamenlijk
overleg, de eerste verantwoordelijkheid bij de follow-up van het kenniscentrum belegd bij
het ministerie van SZW. De ministeries van EZ, OCW en LNV zijn, vanwege het belang
van EVC voor een leven lang leren, ook inhoudelijk en financieel bij de follow-up van
het kenniscentrum EVC betrokken. De subsidieperiode heeft betrekking op het
kalenderjaar 2005.

(w.g.)

mr. L.J. Brinkhorst
Minister van Economische Zaken

(w.g.)

H.A.L. van Hoof
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(w.g.)

drs. M. Rutte
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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