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Beschrijving workshops 

Ronde 1 (10:15 - 11:15) 
  
Workshop A. EVC en duurzaam beoordelen 
Duurzaam beoordelen in het onderwijs heeft tot doel dat studenten niet meer 
specifiek leren voor een toets, maar dat beoordelen continu plaats vindt. 
Hierdoor blijft hetgeen een student geleerd heeft langer bij en wordt verder 
leren gestimuleerd. De student heeft hierbij een centrale rol. Duidelijk moet zijn 
welk niveau binnen het bereik van de student ligt. Duurzaam beoordelen sluit 
goed aan bij ideeën rond leven lang leren en EVC. In deze workshop wordt eerst 
duidelijk gemaakt wat duurzaam beoordelen inhoudt en wordt de link met EVC 
besproken. Hoe kan duurzaam beoordelen een rol spelen bij EVC-procedures? 
Workshopleider: Dominique Sluijsmans 

Workshop B. Hoger onderwijs en hun partners in EVC (Samenwerking in 
de regio) 
Om EVC en opleidingstrajecten op maat goed van de grond te krijgen, ontstaan 
in de regio s steeds meer samenwerkingsverbanden: onderwijsinstellingen 
(mbo-hbo-wo), provincie en gemeentes, CWI/ UWV en werkgevers. Samen 
wordt gezocht naar antwoorden op vragen uit de  arbeidsmarkt en worden de 
uitdagingen, waarvoor de arbeidsmarkt en goed HRM/HRD beleid ons plaatsen, 
gezamenlijk opgepakt. De inrichting van leerwerkloketten, het opstellen van 
sectorplannen met daaraan gekoppeld projecten met aandacht voor instroom, 
doorstroom en uitstroom van werknemers zijn allemaal resultaten van de 
regionale samenwerking. Hoe belangrijk is deze samenwerking voor een regio? 
Hoe krijgt deze samenwerking vorm? Werkt het? Wat zijn de investeringen en 
opbrengsten? Waar liggen de valkuilen voor het hoger onderwijs?  
Alice Gorissen, programmamanager bij Hogeschool Zuyd deelt haar ervaringen 
tijdens de workshop aan de hand van praktijkvoorbeelden, afkomstig uit de 
regio Zuid-Limburg. 
Workshopleider: Alice Gorissen 

Workshop C. EVC en maatwerk opleiden 
Leren op de werkplek, flexibele programma s, afstandsleren, 
leerarrangementen: het zijn allemaal uitingen van maatwerk in opleiden. 
Maatwerk dat nodig is om EVC-kandidaten een passend programma te bieden in 
het hoger onderwijs. En maatwerk waarmee werkgevers mogelijkheden zien 
voor hun werknemers om het hbo- of wo-diploma te behalen.  
Hoever gaat maatwerk in het hoger onderwijs? Gaat het daarbij om groepen of 
individuen? Hoe kan de werkplek worden ingezet als leerplek? En welke eisen 
stelt dat aan de werkgever, de opleider en het individu? Hoe bereik je dat 
werkplekleren meer is dan een bedrijfsopleiding?  
Aan het woord komen hbo-docenten die ervaring hebben met opleiden op de 
werkplek en EVC-kandidaten (werknemers) die hun opleiding met  leren op de 
werkplek  hebben afgerond. 
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Workshopleider: Jan Leen 

Workshop D. Onderzoek naar aspecten van EVC 
In deze workshop worden verschillende onderzoeken op het gebied van EVC 
gepresenteerd en bediscussieerd. Hoe zit het met de betrouwbaarheid en de 
predictieve validiteit van portfolio beoordelingen? Wat is de rol van een 
zelfbeoordeling? Hoe kunnen we EVC-kandidaten ondersteunen? En, waar zou 
onderzoek zich verder op moeten richten? Wetenschappelijk onderzoek naar EVC 
of onderzoek naar aspecten van EVC is nog beperkt. Met deze workshop 
proberen we de onderzoeksagenda van EVC invulling te geven. 
Workshopleider: Desirée Joosten-ten Brinke 

Workshop E. EVC op academisch niveau: de kloof tussen de aanwezige 
en gewenste competenties bij het EVC-traject verkleinen. Hoe zou u 
oordelen? 
Kandidaten die met een EVC-certificaat aan een universiteit hun competenties 
willen verzilveren, hebben vooraf een bepaald beeld van de gevraagde 
competenties. Men kan vaak goed bepaalde competenties aantonen. Maar zijn 
dit ook de gevraagde competenties voor een universiteit? En zijn die eerder 
verworven competenties inpasbaar en aansluitbaar in het curriculum voor een 
bachelor en/of masteropleiding? Anderzijds is de vraag of de universiteit de 
competenties die een kandidaat blijkbaar bezit, wel kan matchen en waarderen 
in termen van behaalde kwalificaties van vakken in een curriculum. Zijn de 
beelden en verwachtingen van kandidaat en universiteit wel tot elkaar te 
brengen. Kortom hoe moet deze kloof worden gedicht? 
Academische vaardigheden, curriculum, verschil tussen complexe situaties en 
academische vaardigheden, STARRT-systematiek, verschil tussen EVC bij 
Bachelor en Masteropleiding, kwaliteit van het eindoordeel. Zo maar enkele 
zaken die in deze workshop aan bod zullen komen. Interessant voor iedereen die 
op universitair niveau te maken heeft met vrijstellings-, toelatings- en 
studieverlichtingsverzoeken. EVC als instrument om de kloof te dichten door 
beter te oordelen. 
Workshopleiders Karel Lemmen en Johan van den Boomen 

Ronde 2 (14:00 - 15:00) 
  
Workshop F. EVC en duurzaam beoordelen 
Zie beschrijving workshop A. 

Workshop G. Hoger Onderwijs en hun partners in EVC (Samenwerken 
met bedrijven) 
De vraag naar EVC en opleiden is volop in beweging. Voor bedrijven wordt 
steeds duidelijker wat zij met EVC willen bereiken en hoe zij dat willen 
vormgeven. Onderwijsinstellingen krijgen daardoor te maken met een grote 
diversiteit aan vragen. Een standaard EVC-procedure en een aanbodgericht 
opleidingsprogramma volstaan niet langer.  
Kan en moet een onderwijsinstelling op alle vragen ingaan? Is sprake van een 
klant-leverancier relatie of vereist dit een partnerschap tussen EVC-vrager en 
 aanbieder? Wat houdt een partnerschap in en hoe krijgt dat vorm? Wat zijn 
investeringen, opbrengsten en valkuilen? 
De casus Yacht-HvA wordt gepresenteerd als startpunt voor deze discussie.  
Presentatie casus: Kirsti Pol 
Workshopleider: Lucie te Lintelo 

Workshop H. EVC en maatwerk opleiden 
Zie beschrijving workshop C. 

Workshop I. EVC en certificeren van assessoren 
De kwaliteit van assessoren is cruciaal om een kandidaat tot zijn recht te laten 
komen in een assessment. Dit stelt hoge eisen aan de assessor. Daarom 
ontstaat bij hogescholen steeds meer belangstelling voor het certificeren van 
assessoren. De rol van assessor wordt hiermee steeds meer een 
docentspecialisatie.  
Wat is certificering? Waarom is het belangrijk? Hoe krijgen 
certificeringsprogramma s vorm? Wat is nodig om met certificering van start te 



kunnen gaan en wat zijn valkuilen? 
Aan het woord komen beleidsmakers, ervaren beoordelaars van assessoren 
(  certificeerders ) en assessoren die een certificeringsprogramma hebben 
doorlopen.  
Workshopleider: Antoinette van Berkel 

Workshop J. EVC op academisch niveau: de kloof tussen de aanwezige 
en gewenste competenties bij het EVC-traject verkleinen. Hoe zou u 
oordelen? 
Zie beschrijving workshop E.  

 


