EVC Procedure AVAG
Erkenning van eerder Verworven Competenties

Heb je een afgeronde medische studie? Dan kun je via een individuele EVC-procedure in kaart laten
brengen op welke wijze je met EVC het diploma Verloskunde kunt behalen.
Inleiding EVC
EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dit betekent dat wat je geleerd hebt
op een opleiding of in het werk wordt beoordeeld en erkend. EVC maken zichtbaar welke kennis,
inzichten en ervaringen je al beheerst. De EVC-procedure geeft inzicht in of en welke vrijstellingen je
krijgt en of je een verkorte opleiding kunt volgen.
Er wordt je gevraagd om op een gestructureerde wijze informatie en bewijsmateriaal te verzamelen
en aan te leveren. Het resultaat wordt vastgelegd in een portfolio (ervaringscertificaat). Met het
portfolio worden kennis, vaardigheden en professioneel gedrag aangetoond (bewijsmateriaal) en op
grond hiervan kan de examencommissie vrijstellingen voor bepaalde onderwijsonderdelen en
toetsen verlenen. Afhankelijk van de uitkomst van deze EVC-procedure zal de opleidingsmanager een
onderwijspakket samenstellen waardoor de ontbrekende EC (internationale studiepunten) behaald
kunnen worden. Indien je het voorgestelde onderwijspakket wil gaan volgen, wordt aan de directeur
van AVAG gevraagd om directe toelating te verlenen (zonder selectieprocedure).
Wie komt er in aanmerking voor een EVC-procedure?
Je hebt een afgeronde:
• Bachelor geneeskunde
• Verloskunde opleiding buiten de EU (voor afgeronde Belgische diploma’s verwijzen wij
naar de KNOV)
Heb je een van deze diploma’s, dan kun je via een individuele EVC-procedure in kaart laten brengen
op welke wijze je met EVC het diploma Verloskunde kunt behalen.
Let op: de opleiding Verloskunde is zo specifiek dat er beperkt vrijstellingen worden gegeven. Als je
basisarts bent, kun je overwegen om vanwege de kosten van de EVC-procedure vrijstellingen aan te
vragen bij de examencommissie nadat je bent toegelaten tot de opleiding. In dat geval zie je dus af
van een EVC-procedure.
EVC-procedure stap-voor-stap:
1. Je neemt contact op met een van de opleidingsmanagers van AVAG.
2. De kandidaat levert via een specifiek format informatie aan voor haar/zijn portfolio. Hier wordt
een termijn voor afgesproken.
3. Het vanuit de examencommissie aangewezen EVC-commissielid bestudeert in het portfolio het
aangeleverde bewijsmateriaal voor vrijstellingen, vraagt advies aan expertdocenten en kan indien
nodig aanvullende informatie bij de kandidaat opvragen. Het EVC-commissielid stelt vast welke
vrijstellingen de kandidaat kan krijgen door te bepalen welke eind-deelkwalificaties van de opleiding
door het aangeleverde portfolio worden gedekt en welke niet.
4. De opleidingsmanager formuleert, eventueel in samenwerking met de interne studiebegeleider,
een onderwijspakket op basis van de uitspraak van de examencommissie.
5. Zodra de examencommissie akkoord is met het voorstel volgt een gesprek tussen de EVCcommissie en de kandidaat waarin de resultaten van de procedure en het opleidingsplan besproken
worden. Tevens volgt het advies om met de decaan van Inholland contact op te nemen over de
financiële consequenties. De vrijstellingen en het advies zijn voor een door de examencommissie aan
te geven periode geldig.

6. Indien de kandidaat beslist om het aangeboden onderwijspakket te volgen, dan dient zij/hij zich in
te schrijven bij Inholland en zal aan de directeur van AVAG worden gevraagd een uitzondering te
maken en de kandidaat toe te laten. Daarbij dient de student de formele zaken en de inschrijving met
Inholland te regelen.
Kosten van de EVC-procedure
De kosten voor een volledig individueel EVC-procedure bedragen € 1450,- te voldoen voorafgaand
aan de EVC-procedure
In het kort:
- Je hebt een afgeronde studie bachelor geneeskunde of verloskunde opleiding buiten de EU.
- Je staat nog niet ingeschreven bij AVAG via Studielink.
- Een EVC-procedure kost 1450,- euro
- Een EVC-procedure duurt ongeveer twee tot vier maanden.
- Uit de EVC-procedure blijkt of en welke vrijstellingen je kunt krijgen.

Informatie/contact:
Als je een EVC-procedure wil starten, neem dan contact op met: Karin.Falkenhagen@inholland.nl.

