Projectfiche Ervaringsbewijzen
Situering
Via de titel van beroepsbekwaamheid krijgen burgers de kans om via een beoordelingsproces
aan te tonen dat ze beschikken over de competenties om een bepaald beroep uit te oefenen,
ongeacht hoe ze deze competenties verworven hebben. De titel van beroepsbekwaamheid – ook
‘ervaringsbewijs’ genoemd - is dus naast het volgen van een opleiding een manier om
competenties zichtbaar te maken en daarvoor een certificaat te krijgen. Het beoordelingsproces
wordt gebaseerd op de standaard die o.a. aangeeft welke competenties beoordeeld moeten
worden voor het beroep in kwestie.
Via de voorliggende opdracht wenst VDAB erkende beoordelingsinstanties aan te duiden voor de
uitvoering van het beoordelingsproces.
De doelstelling van deze opdracht is burgers de gelegenheid geven om competenties die ze via
ervaring of op een andere wijze verworven hebben te laten erkennen door de Vlaamse overheid.
Meer informatie over de uitvoering van dit project kan u terugvinden in het draaiboek.

1.1.

Doelgroep

Elke burger die op basis van zijn verworven competenties een titel van beroepsbekwaamheid wil
verwerven voor een voor één van volgende beroepen:




1.2.

Opleider/begeleider in bedrijven en organisaties
Fitnessbegeleider
Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Aantallen

Het aantal deelnemers waarvoor de beoordeling vergoedbaar is in het kader van dit project, is
beperkt tot 300 per beroep over de percelen heen voor het eerste jaar.
VDAB kan binnen eenzelfde toeleidingsperiode bijbestellen, in dat geval worden de aantallen
voor die periode samengeteld en behandeld als één geheel.

1.3.

Looptijd

Deze opdracht is gesloten voor een periode van 4 jaar na de sluiting.
- Kinderbegeleider schoolgaande kinderen: 13 april 2019 tot en met 12 april 2023.
- Opleider/begeleider in bedrijven en organisaties: 13 juni 2019 tot en met 12 juni 2023
- Fitnessbegeleider: 28 juni 2019 tot en met 27 juni 2023
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Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan’

1. Indienen van de aanvraag
Een persoon die op basis van zijn verworven competenties een titel van beroepsbekwaamheid
wil verwerven voor een beroep, dient een aanvraag in bij de door hem gekozen
beoordelingsinstantie.
De wijze waarop deze aanvraag geïnitieerd wordt, kan verschillen.

1.1.. Niet-werkende werkzoekenden of verplicht ingeschreven werkzoekenden
Registratie VDAB:
Doorverwijslijn
Niet-werkende werkzoekenden of verplicht ingeschreven werkzoekenden kunnen een
aanvraagformulier invullen op de VDAB-website (https://www.vdab.be/ervaringsbewijs). Dit
formulier komt terecht bij de contactpersonen van VDAB.
Indien de kandidaat zich rechtstreeks tot de beoordelingsinstantie meldt, verwijzen zij de
kandidaat ook naar de contactpersonen van VDAB.
De contactpersonen van VDAB nodigen de kandidaat uit, geven informatie over het
beoordelingsproces en zorgen er voor dat het dossier up-to-date is. Indien de kandidaat na dit
gesprek over wilt gaan tot de beoordeling, initiëren zij de aanvraag.
Hiervoor registreert VDAB een doorverwijslijn met het juiste financieringsnummer (zie pagina 57) om de aanvraag te initiëren. Vervolgens laat hij de doorverwijzingskaart ondertekenen door
de kandidaat, duidt hij dit aan in het dossier en staat de doorverwijslijn op ‘Geïnitieerd’. Dit
zorgt voor inzagerecht in het MLP-dossier van de kandidaat.

1.2.

Andere kandidaten

Registratie VDAB
Inzagerecht verlenen (aanvraagformulier tot beoordeling)
Alle
kandidaten
kunnen
een
aanvraag
indienen
via
de
VDAB-website
(https://www.vdab.be/ervaringsbewijs).
Dit
formulier
komt
rechtstreeks
bij
de
beoordelingsinstantie terecht wanneer de kandidaat zelf aangeeft niet onder de doelgroep uit 1.1
te vallen.
Kandidaten kunnen ook zonder enige tussenkomst van VDAB een aanvraag indienen bij de
beoordelingsinstantie.
Daarnaast staat het de beoordelingsinstantie vrij om initiatieven te nemen om kandidaten te
zoeken die er baat bij hebben een ervaringsbewijs te behalen.
De beoordelingsinstantie vult samen met de aanvrager het aanvraagformulier tot beoordeling
in. De beoordelingsinstantie bezorgt dit document aan VDAB.
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VDAB kijkt vervolgens na of de kandidaat niet onder de doelgroep van 1.1 valt. Indien dit niet het
geval is, geeft VDAB inzage in het MLP-dossier van de klant. Indien toch zou blijken dat het om
een niet-werkende werkzoekende of verplicht ingeschreven werkzoekende gaat, zal de procedure
uit 1.1 gevolgd worden.

2. Het beoordelingsproces
2.1. Fase 1: De identificatie en documentatie van de competenties ifv de
zinvolheid
Registratie opdrachtnemer:
- Doorverwijslijn afwerken
- PDF opladen onder de flap Traject onder Begeleiding
- Begeleiding ervaringsbewijs in Stappen Naar Werk onder de flap Begeleiding. Je kiest bij
‘Resultaat’ voor de optie ‘assessment zinvol’ of ‘assessment niet zinvol’ en motivering van het
advies in het veld ‘Samenvatting’.
Voor een aanvrager overgaat naar de eigenlijke beoordeling en certificering van zijn
competenties, moet bepaald worden of er voldoende aanwijzingen zijn dat een beoordeling ook
tot een gunstig resultaat kan leiden. Dit gebeurt door in kaart te brengen in welke mate de
competenties, zoals opgenomen in de betrokken standaard verworven zijn door de aanvrager
(=identificeren) en deze mate van verworvenheid te staven (=documenteren).
De beoordelingsinstantie nodigt de klant zelf uit voor deze fase en licht de deelnemer in over de
mogelijkheid om een bezwaar in te dienen.
Voor niet-werkende werkzoekenden of verplicht ingeschreven werkzoekenden werkt de
beoordelingsinstantie de doorverwijslijn af. Deze lijn is noodzakelijk voor de financiering van
deze fase.
Het overzicht van de geïdentificeerde en gedocumenteerde competenties wordt door de
beoordelingsinstantie door middel van een PDF opgeladen in MLP onder de flap Begeleiding,
meer bepaald onder de flap ‘Traject’.
De formele beslissing over de zinvolheid wordt door de beoordelingsinstantie (met het juiste
financieringsnummer en de juiste titel) geregistreerd in MLP binnen de maand na de aanvraag
via de lijn Begeleiding ervaringsbewijs in Stappen Naar Werk onder de flap Begeleiding. Je kiest
bij ‘Resultaat’ voor de optie ‘assessment zinvol’ of ‘assessment niet zinvol’.
De beoordelingsinstantie schrijft de motivering van het advies neer in het veld ‘Samenvatting’
van deze lijn.
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Ondanks een negatief advies mbt de zinvolheid, blijft de uiteindelijke beslissing om een
beoordeling te starten bij de aanvrager. Het advies wijzigt echter niet.

2.2.

Fase 2: De beoordeling en certificering van de competenties

Registratie opdrachtnemer:
- Doorverwijslijn afwerken
- Verslag PDF opladen onder de flap Traject onder Begeleiding
- ‘Ervaringsbewijs-behaald’ of ‘Ervaringsbewijs-niet behaald’
De competenties van de aanvrager worden geëvalueerd (=beoordeling) ifv het al dan niet
afleveren van de titel van beroepsbekwaamheid (=certificering). Deze fase kan pas starten na de
registratie van fase 1 en zal dus ook niet gefinancierd worden indien fase 1 niet heeft
plaatsgevonden en/of niet geregistreerd is.
De beoordelingsinstantie beoordeelt de verworven competenties van de aanvrager volgens de
standaarden en richtlijnen voor de beoordeling opgenomen in de betrokken wetgeving.
Het resultaat van de beoordeling wordt in een verslag opgenomen.
De beoordelingsinstantie bezorgt de aanvrager na het afronden van de beoordeling volgende
documenten:
●
●

Het opgemaakt verslag waarin het resultaat van de beoordeling werd opgenomen.
Als de aanvrager geslaagd is, bezorgt de beoordelingsinstantie het ervaringsbewijs.

De beoordelingsinstantie registreert het al dan niet slagen van de deelnemer (met het juiste
financieringsnummer en de juiste titel) binnen de drie maanden na de registratie van de
zinvolheid van het assessment in MLP. Hij doet dit door in Stappen Naar Werk onder de flap
Begeleiding de juiste lijn te kiezen: ‘Ervaringsbewijs-behaald’ of ‘Ervaringsbewijs-niet behaald’.
De beoordelingsinstantie laadt het betrokken verslag in PDF op in MLP onder de flap Begeleiding,
meer bepaald onder de flap ‘Traject’.

2.3.

Samenvatting registratie in Mijn Loopbaan

De registraties van de verschillende fases zijn terug te vinden in volgende handleidingen:



Handleiding Fase 1: De identificatie en documentatie van de competenties ifv de
zinvolheid van de beoordeling
Handleiding Fase 2: De beoordeling en certificering van de competentie

26/05/2020

4

Uitvoerende partners
PERCEELSCODE FINANCIERINGS BEROEP
NUMMER

REGIO

PARTNER

IKP

ANT_OPBGL

Antwerpen

Vokans

143175-00

SBS SkillBuilders

183669-00

WEB

158711-00

Vokans

143175-00

SBS SkillBuilders

183669-00

WEB

158711-00

Vokans

143175-00

SBS SkillBuilders

183669-00

WEB

158711-00

Vokans

143175-00

SBS SkillBuilders

183669-00

WEB

158711-00

Vokans

143175-00

A00D092
A00D093

Opleider/begeleider in
bedrijven en organisaties

A00D100
BRU_OPBGL

B00D205
B00D206

Opleider/begeleider in
bedrijven en organisaties

Brussel

B00D207
LIM_OPBGL

L00D101
L00D102

Opleider/begeleider in
bedrijven en organisaties

Limburg

L00D103
OVL_OPBGL

O00D328
O00D329

Opleider/begeleider in
bedrijven en organisaties

OostVlaanderen

O00D330
VLB_OPBGL

V00D084

Opleider/begeleider in
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V00D086

bedrijven en organisaties

Brabant

V00D087
WVL_OPBGL

W00D087
W00D088

Opleider/begeleider in
bedrijven en organisaties

WestVlaanderen

W00D089
ANT_KINDBGL

LIM_ KINDBGL

A00D091

L00D100

Kinderbegeleider
schoolgaande kinderen

Antwerpen

Kinderbegeleider
schoolgaande kinderen

Limburg

SBS SkillBuilders

183669-00

WEB

158711-00

Vokans

143175-00

SBS SkillBuilders

183669-00

WEB

158711-00

Hivset

1022264-00

Instituut St.-Elisabeth

55614-00

Blenders VZW KIKO

55466-00

Instituut St.-Elisabeth

55614-00

Limburgs
Kinderopvang

155216-00

Steunpunt

OVL_ KINDBGL

O00D327

Kinderbegeleider
schoolgaande kinderen

OostVlaanderen

Instituut St.-Elisabeth

55614-00

VLB_ KINDBGL

V00D083

Kinderbegeleider
schoolgaande kinderen

VlaamsBrabant

Instituut St.-Elisabeth

55614-00

Blenders VZW KIKO

55466-00

Kinderbegeleider
schoolgaande kinderen

WestVlaanderen

Instituut St.-Elisabeth

55614-00

WVL_KINDBGL

W00D086
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ANT_FITBGL

A00D101

Fitnessbegeleider

Antwerpen

OVL_FITBGL

O00D331

Fitnessbegeleider

OostVlaanderen
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Contactpersonen
Geertrui David
Sandy Oudermans
Rudy Van Sweevelt
Jan Wilmots
E-mail: samenwerking@vdab.be
SPOC’s VDAB

Projectopvolgers
Provincie

Projectopvolger

Contactgegevens

Antwerpen

Inne Janssens

Inneke.Janssens@vdab.be

Vlaams Brabant

Konnie Vanhoof

Konnie.Vanhoof@vdab.be

Limburg

Kelly Lambrechts

Kelly.Lambrechts@vdab.be

Oost Vlaanderen

Leen De Wever

Leen.DeWever@vdab.be

West Vlaanderen

Erik Lievens

Erik.Lievens@vdab.be

Brussel

Sophie De Backer

Sophie.Debacker@vdab.be

26/05/2020

8

BIJLAGE 1: CATEGORIEËN NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN EN VERPLICHT
INGESCHREVEN WERKZOEKENDEN
BIJLAGE 1: CATEGORIEËN NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN EN VERPLICHT
INGESCHREVEN WERKZOEKENDEN
CODE BESCHRIJVING
0 Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos
2 Werkzoekende (art 36) in beroepsinschakelingstijd
3 Vrij ingeschreven werkzoekende, niet werkend
5 Verplicht ingeschreven O.C.M.W.
Inschrijving omwille van begeleiding van een persoon met een arbeidshandicap (maximum diploma
6 OV2)
10 Werknemers in opzeg of met verbrekingsvergoeding
14 Van het recht op uitkering uitgesloten werkzoekenden
30 UVW vrijgesteld van inschrijving in het kader van PWA-activiteiten
32 Personen ten laste RIZIV in voorbereiding op tewerkstelling
80 Deeltijdse werknemer met uitkeringen
82 Werkzoekende in beroepsinschakelingstijd(art.36), deeltijds werkend
85 Werkzoekenden in individuele beroepsopleiding
89 Werkt regelmatig met interim
92 Sommige tijdelijke werklozen
93 Vrij ingeschreven deeltijdse werknemers
94 Niet EER werknemer met arbeidskaart B in een tewerkstellingscel
97 Werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende wegens studies of beroepsopleiding

Ook voor volgende werkzoekenden worden ervaringsbewijzen gratis aangeboden
en wordt de vergoeding van 100 euro voor fase 1 aan de partner vergoed:
1. Werknemers in een tewerkstellingsprogramma:
 Sociale economie (invoeg, sociale en beschutte werkplaatsen) of collectief maatwerk
sedert juli 2014
 Lokale diensteneconomie
 Werkervaring
 Artikel 60 §7
2. Werknemers die om medische redenen, erkend door een arbeidsgeneesheer conform KB 28
mei 2003, hun huidige functie niet meer kunnen uitoefenen
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