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Rectificatie berichtgeving 
In de nieuwsbrief van december 2014 stond het volgende vermeld ten aanzien van het EVC1 traject: 
Tot 1 januari 2015 kunnen de therapeuten het certificaat, dat aangeeft dat de door hen genoten 
opleidingen gelijkwaardig zijn aan de Plato normen door middel van een EVC aantonen en inleveren.  
Nà 1 januari 2015 kunnen er geen EVC trajecten meer gestart worden. Dit, ondanks de mededeling 
van Menzis, die afwijkt van het standpunt van de overige zorgverzekeraars. 
 
Nu, januari 2015, is het standpunt van de zorgverzekeraars ten aanzien van het volgen van een EVC 
traject gewijzigd. Dit betekent dat een therapeut óók na 1 januari 2015 een EVC traject kan starten, 
waarmee hij kan aantonen dat zijn genoten opleidingen voldoen aan de eis van medische en/of 
psychosociale basiskennis. 
 
Beleid van de zorgverzekeraar 
In het document ‘Beleid Alternatieve Zorg Coöperatie VGZ 2015’ staat in paragraaf 3.1.1 het 
volgende vermeld: 
 

Een EVC-certificaat (Erkenning van Verworven Competenties) dat gelijkgesteld is aan een 

diploma van één van de genoemde opleidingen voldoet ook. EVC-certificaten op onderdelen 

hiervan niet. 

Genoemde opleidingen hebben betrekking op door de overheid erkende HBO-Bachelor 

opleiding die vrijstelling geven voor Medische Basiskennis of Psychosociale basiskennis zoals 

vastgelegd bij cpion.nl. 

Het behalen van een EVC-certificaat heeft betrekking op de volle breedte van de 

beroepsuitoefening. Met het doorlopen van een EVC traject wordt aantoonbaar gemaakt hoe 

de beroepsbeoefenaar ten aanzien van vastgestelde HBO opleidingsprofielen scoort.  

Op basis van geldende CREBO2 / CROHO3 standaarden worden momenteel EVC certificaten 
afgegeven, bijvoorbeeld: 
• Bij een EVC-certificaat fysiotherapie worden 7 verschillende competenties of kernprocessen 

beschreven; 
• Bij een EVC-certificaat toegepaste psychologie worden 15 verschillende competenties of 

kernprocessen beschreven.  
 

De zorgverzekeraar honoreert het EVC-certificaat alleen als de beroepsbeoefenaar alle vastgestelde 

competenties of kernprocessen heeft behaald. Indien de beroepsbeoefenaar niet alle competenties 

of kernprocessen heeft behaald, dan voldoet de beroepsbeoefenaar niet aan de gestelde eisen. 

                                                      
1 Erkenning van Verworven Competenties 
2 Centraal Register Beroepsopleidingen 
3 Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs  



 

  

 
Belangrijke aandachtspunten 

• Het is alleen mogelijk om een EVC-certificaat te behalen in relatie tot overheid erkende HBO-

Bachelor opleiding die vrijstelling geeft voor medische basiskennis of psychosociale 

basiskennis (in de [para]medische of psychosociale zorg); 

• Het behalen van een EVC-certificaat alleen voor medische basiskennis of psychosociale 

basiskennis is niet mogelijk; 

• Een EVC–certificaat wordt alleen gehonoreerd als de beroepsbeoefenaar aan alle benoemde 

competenties of kernprocessen binnen een HBO opleidingsprofiel voldoet; Dit moet blijken 

uit het verslag dat bij het EVC certificaat wordt verstrekt. Je moet dus beiden inleveren bij de 

beroepsvereniging. 

• Een EVC certificaat moet uitgereikt worden door een door het ministerie van OC&W4 / DUO5 

erkend instituut. 

• Let bij de keuze van een EVC instituut op of je de mogelijkheid hebt om met het EVC-rapport 

in te stromen in een bachelor-opleiding. Zeker belangrijk als je niet alle competenties bezit 

en/of toch het volledige HBO-Bachelor-diploma wilt behalen. 

Inschrijving in het register 
Ten behoeve van de registratie in het register van de RBCZ dient de beroepsvereniging een kopie van 

het rapport en het EVC-certificaat aan de RBCZ te overhandigen. De RBCZ behoudt zich het recht om 

de EVC-certificaten te controleren. 
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5 Dienst Uitvoering Onderwijs 
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