Erasmus MC Academie

Bijlage 2

Vrijstellingenbeleid en EVC-procedure

Aanvragen voor vrijstellingen en/of een EVC-procedure lever je minimaal 12 weken vóór aanvang
van de opleiding aan.

Je komt in aanmerking voor vrijstelling
wanneer je:
•

beschikt over een erkend en relevant (CZO)
diploma en/of certificaat van de
(vervolg)opleiding niet ouder dan 5 jaar.

•

beschikt over relevante certificaten van
opleidingen van de Erasmus MC Academie
niet ouder dan 5 jaar.

De zorginstelling (Praktijk) stelt, met
inachtneming van (CZO) erkennings-criteria en
rekening houdend met relevante diploma’s/
certificaten de duur van de praktijkopleiding vast.

Je komt in aanmerking voor de procedure
‘erkennen van eerder verworven
competenties’ (EVC) wanneer je:
•

beschikt over een erkend en relevant
diploma en/of certificaat van de
(vervolg)opleiding dat ouder is dan 5 jaar.

•

beschikt over relevante certificaten van een
opleiding die bij een ander opleidingscentrum
behaald zijn.

•

Beschikt over vakinhoudelijke expertise en/of
werkervaring.

De zorginstelling (Praktijk) stelt samen met
Erasmus MC Academie, met inachtneming van
(CZO) erkennings-criteria het opleidingstraject
vast.

(*)Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Bron: Studiegids, vs 2017
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PROCEDURE ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES (EVC)
Fase 1:
De instelling waar je werkzaam bent
vraagt informatie op over de EVC
procedure (via mail of telefoon)

Maximale doorlooptijd is 8 to 10 weken per EVC-procedure

Fase 2:
Erasmus MC Academie maakt een korte
kosten/baten analyse.

Fase 3:
Je wordt aangemeld voor de EVCprocedure

Fase 4:
De EVC-Procedure start: Je ontvangt de
benodigde informatie, documenten en het
tijdspad.

Fase 5:
Je start met verzamelen van bewijzen en
het vullen van het portfolio

Fase 6:
Er wordt éénmalig een analyse gemaakt
van je portfolio

Fase 7:
Afhankelijk van de uitkomst van de
portfolioscan, pas je binnen de
vastgestelde termijn je portfolio aan

Fase 8:
Er vindt een assessment plaats, waarna
een schriftelijk advies wordt gegeven
Op basis van het
advies stelt Erasmus
MC Academie, in
afstemming met de
zorginstelling waar
jij werkzaam bent
het opleidngstraject
vast.

Bron: Studiegids, vs 2017

Diploma/
Certificaat

In een gesprek (evt. telefonisch) met je
instelling kan kort een voorlopige kosten/baten
analyse opgesteld worden op basis van jouw
beschikbare gegevens. Aan de hand van deze
korte analyse kan jouw instelling met Erasmus
MC Academie overleggen of het doorlopen van
de EVC-procedure zinvol is. Let wel: Aan deze
analyse kunnen geen rechten ontleend
worden.
De contactpersoon van de opleiding geeft je
informatie over de aanmeldingsprocedure.
Vanaf het moment van aanmelding gelden de
leveringsvoorwaarden

Op basis van competenties en specifieke eisen
die aan de (vervolg)opleiding worden gesteld
geeft Erasmus MC Academie, in afstemming met
de instelling waar je werkzaam bent, advies over
de inhoud van je portfolio en welke documenten
jij nodig hebt om een EVC procedure te starten .

Deze analyse, de zogenaamde portfolioscan,
maakt Erasmus MC Academie in samenspraak
met de instelling waar je werkzaam bent.

