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Algemene informatie Eerder Verworven Competenties/ Eerder verworven EPA’s 

Toelichting en instructies voor de kandidaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkennen van Verworven Competenties/EPA’s. Hoe gaat dat in zijn werk? 
 

Welke procedures hanteert Verpleegkundige Vervolgopleidingen MUMC+? 
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Algemene informatie m.b.t. EVC/EVE  (Erkenning Verworven Competenties/ EPA’s) 

Voorbeeld 

Je hebt de IC opleiding afgerond en wellicht ook al ruime ervaring opgedaan als IC verpleegkundige. Nu wil je 

als IC verpleegkundige gaan werken op de SEH of zoals steeds vaker voorkomt: 50 % werken op de IC en 50% 

op de SEH. Om zelfstandig op de SEH te kunnen functioneren is een opleiding tot SEH verpleegkundige een 

voorwaarde.                                                                                                                                                                        

Een ervaren IC verpleegkundige bezit veel generieke competenties (bestaand uit kennis, vaardigheden en 

gedrag) die ook verwacht worden van een SEH verpleegkundige, maar door de opgedane ervaring als IC 

verpleegkundige is de beginsituatie anders dan voor een startend SEH verpleegkundige zonder deze 

ervaring. 

Naar aanleiding van bovenstaand voorbeeld is het mogelijk  om  een zogenaamde EVC/EVE procedure te 

doorlopen, waarin op basis van de voorgeschreven landelijke richtlijnen aangetoond wordt  welke 

competenties je reeds bezit m.b.t. de gewenste functie. 

Een van de uitgangspunten is:  ‘Wat je weet, hoef je niet meer te leren”.  Dus mogelijk kan na  het doorlopen 

van een EVC/EVE procedure blijken, dat je in aanmerking komt voor een verkort opleidingstraject  op basis 

van eerder verworven competenties. Dit kan door reeds opgedane werkervaring, of eerder gevolgde 

opleidingen, langer dan vier jaar geleden, of bij een ander opleidingsinstituut. 

Denk je op basis van bovenstaand voorbeeld in aanmerking te komen voor een verkorting van een 

opleidingstraject, dan kan in goed overleg met je leidinggevende een EVC/EVE-procedure aanvragen.  Indien 

je leidinggevende akkoord is, wordt hij/zij de opdrachtgever voor een EVC/EVE-procedure en betaalt 

derhalve ook de daarmee samenhangende kosten. Ook bij het annuleren van je EVC/EVE procedure zijn er 

kosten gemoeid. Na het startgesprek, wordt bij annulering alleen de administratiekosten in rekening 

gebracht. Heb je je portfolio al ingeleverd, maar ben je nog meer dan een week van je assessmentgesprek 

verwijderd, worden de helft van de kosten gefactureerd. Annuleer je een week op voorhand, wordt de 

volledige procedure in rekening gebracht. 

Een EVC/EVE-procedure kan in overleg met de leidinggevende aangevraagd worden: 

- Leidinggevende geeft akkoord en wordt daarmee de opdrachtgever 

- De kosten voor de EVC/EVE procedure zijn voor rekening van de opdrachtgever, alsook de eventuele 

annuleringskosten:  

 Annulering na het startgesprek: administratiekosten worden in rekening gebracht 

 Annulering na inleveren portfolio en het assessmentgesprek is later dan een week gepland: de 

helft van de kosten worden in rekening gebracht 

 Annulering een week of korter voor het geplande assessmentgesprek: volledige procedure 

wordt in rekening gebracht 
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Een EVC/EVE-procedure bestaat uit een aantal stappen die in onderstaand schema  worden toegelicht. 

 

 

Start 1. Invullen aanmeldingsformulier 
 
Aanmeldingsformulier invullen met gegevens over onder meer werkervaring en 
scholing en retourneren. Vervolgens  ontvang je per mail een uitnodiging  voor 
een startgesprek. 
 

2. Startgesprek 
 
In het startgesprek wordt besproken of je in aanmerking komt voor een 
procedure , wat er van je verwacht wordt en wat je van ons kunt verwachten. 
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Ook zullen de diverse fasen van de procedure (inclusief planning) aan bod 
komen in het startgesprek. 
Bij het startgesprek zijn EVC/ EVE coördinatoren aanwezig. Deze helpen je bij het 
samenstellen van casuïstieken, zijn betrokken bij het assessmentgesprek en de 
uiteindelijke beoordeling van de competenties.  
 

 

Voorbereiding 
en uitvoering 
assessment 

3. Samenstellen portfolio 
 
a) EVC van regulier onderwijs naar regulier onderwijs: Beschrijven van  
meerdere casuïstieken voor het theoretische assessment (alleen theoriedeel) 
b) EVC van regulier onderwijs naar EPA- gericht onderwijs: Beschrijven van 
meerdere casuïstieken voor het theoretisch onderwijs en het verzamelen van 
bewijslast in de praktijk (theoriedeel en praktijkdeel) 
c) EVE van EPA-gericht onderwijs naar EPA-gericht onderwijs: Beschrijven 
van meerdere casuïstieken voor het theoretisch onderwijs en het verzamelen 
van bewijslast in de praktijk (theoriedeel en praktijkdeel). 
 
Ter voorbereiding op het theoretisch assessment-gesprek dien je casuïstieken in 
te leveren. Deze worden verzameld in een portfolio, een map met daarin 
opgenomen: 
- Een of meerdere ingevulde (zelf)beoordelingsmodellen over je 
(werk)ervaring. In een (zelf)beoordelingsmodel is een relevante kerntaak uit de 
beroepspraktijk uitgewerkt in beroepshandelingen. De voor relevante 
(zelf)beoordelingsmodellen worden je na het startgesprek digitaal toegestuurd. 
Deze zelfbeoordeling(en) voer je zelfstandig uit. 
- Een aantal casuïstieken ter onderbouwing van je kennis en ervaring . 
Deze casuïstieken zijn uitgewerkt aan de hand van de SBAR (max 2 A4-tjes + 
bijlage met relevante lab.-uitslagen, ECG) en beschreven vanuit je oude of 
nieuwe afdeling. Het assessmentgesprek wordt gevoerd om het juiste 
startniveau van je nieuwe opleiding vast te stellen. 
 
 

4. Beoordeling portfolio 
 
Portfolio uiterlijk 2 weken voor het assessmentgesprek aanleveren. 
 
Theoriedeel 
Casuïstiek moet voldoen aan:  
• uitwerking volgens de SBAR 
• bevat een SCEGS, of andere psychosociale methodiek 
• 1 inhoudscasus en minimaal 1 casus waarbij de overige CanMedsrollen     
aan bod komen. 
Twee onafhankelijke assessoren lezen het portfolio en bereiden het 
assessmentgesprek voor. Eén assessor is een expert vanuit de MUMC+ 
Academie (opleidingscoördinator), de tweede een inhoudsdeskundige vanuit het 
werkveld.  
 
Praktijkdeel 
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In de praktijk zal de bewijslast verzameld moeten worden, waarmee je 
bekwaamheid aangetoond wordt over de EPA’s waar je je vrijstellingen voor 
aanvraagt. Het verzamelen van de bewijslast in de praktijk kan bestaan uit een of 
meerdere bedside assessments, of korte praktijkobservaties. 
 

5. Voeren van een assessmentgesprek 
 
De volgende stap is het voeren van een assessmentgesprek met twee 
assessoren. 
Het assessmentgesprek heeft tot doel, vast te stellen in welke mate je voldoet 
aan het competentieniveau zoals deze voor de EPA’s of eindtermen vereist zijn, 
waarvoor je dit assessment doet. 
De informatie uit je portfolio vormt de basis om dit gesprek te voeren en waar 
nodig zal aanvullende informatie gevraagd worden.  
In het gesprek wordt ingegaan op de onderbouwing van je handelen : kennis, 
vaardigheden en attitude. 
Het assessmentgesprek duurt één tot anderhalf uur. 
 
Aan het einde van het gesprek  evalueren de beide assessoren kort hun 
bevindingen en dit zal aansluitend aan het overleg met je besproken worden.  
Hierdoor krijg je een eerste indicatie van je competentieniveau in relatie tot de 
EPA’s of eindtermen van de opleiding waarvoor je dit assessment doet. 
 
 
Bedenk! 
De doelstelling van het gesprek is, om zoveel mogelijk te achterhalen wat je wel 
weet en niet wat je niet weet. De assessoren moeten na het gesprek  een goede 
inschatting kunnen maken van je beheersing van een beroepskritieke situatie, 
gebaseerd op je kennis. 
Dit vereist een positieve open houding van de assessoren maar ook van de 
kandidaat, die  tijdens het gesprek ook best mag aangeven dat hij iets niet weet 
of er bijvoorbeeld weinig ervaring mee heeft. Het gaat er tenslotte om dat de 
MUMC Academie jou een zo goed mogelijk op maat samengesteld 
opleidingstraject kan aanbieden. 
 

 

Waardering 
en erkenning 

6. Beoordeling en feedback 
 
Op basis van het portfolio en het assessmentgesprek word je 
ontwikkelingsniveau vastgesteld in vergelijking met het startniveau van een 
beginnend specialistisch verpleegkundige (m.b.t. het gekozen gebied). 
Dit niveau heeft betrekking op de beoordelingscriteria die in elk specifiek 
(zelf)beoordelingsmodel worden genoemd en toegelicht. Deze hebben in het 
algemeen betrekking op het vakmatig en methodisch handelen, effectief 
communiceren en het ontwikkelingsgericht vermogen.  
 
De beoordeling wordt vastgelegd in een EVC-rapportage. Dit document kan ook 
adviserende opmerkingen bevatten met betrekking tot je verdere 
(loopbaan)ontwikkeling en/of een mogelijke studie-aanpak in relatie tot je 
vastgestelde startniveau. 
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Op basis van deze rapportage worden eventuele vrijstellingen vastgesteld door 
de opleidingscoördinator en praktijkcoördinator ( theorie en praktijk), waarna er 
mogelijk een maatwerktraject opgesteld wordt. 
  
De opleidingscoördinator neemt na het gesprek zo spoedig mogelijk contact op 
om dit traject te bespreken. 
 

7. Ervaringscertificaat/rapportage 
 
De definitieve EVC-rapportage ontvang je later schriftelijk van de 
opleidingscoördinator MUMC Academie Zorgopleidingen. 
 

 

Evaluatie 8. Evaluatie EVC/EVE-traject  
 
Na het assessment met de mondelinge terugkoppeling over de eindbeoordeling 
vragen wij  een kort evaluatieformulier in te vullen om het doorlopen proces te 
evalueren. 
Omdat we ook graag het resultaat van de EVC op je studie evalueren, nemen wij 
binnen uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de EVC/EVE-rapportage opnieuw 
contact op voor een uitgebreidere eindevaluatie.  
 
Het is mogelijk om na afronding van het proces en ontvangst van de EVC/EVE-
rapportage samen met de procesbegeleider van de MUMC Academie 
Zorgopleidingen terug te kijken op het proces. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


