
 

EVC: Reglement Toetsing en erkenning Eerder Verworven 
Competentie 
 
ACM hanteert voor de opleiding tot ambulancechauffeur een EVC-beleid. 
 

Identificatie 
1. Elke Eerder Verworven Competentie (EVC) dient aangetoond te worden met schriftelijke documenten. 
2. ACM kent een EVC-commissie bestaande uit een voorzitter, een kwaliteitsmedewerker Kenniscentrum 

van ACM en een assessor afkomstig uit de ambulancezorg. 
3. Een behandelend lid van de EVC-commissie mag niet gelijktijdig werkbegeleider of beoordelaar van de 

aanvrager zijn. 
4. De EVC-commissie publiceert een lijst van documenten die erkend zijn als bewijs voor een EVC. 
5. Indien een certificaat of document waaruit de EVC zou blijken, niet voorkomt op de gepubliceerde lijst, 

dan dient naast het certificaat of document overlegd te worden:  
a. Een overzicht van eindtermen of beroepsdeelprofiel 
b. Een beschrijving van de inhoud van de opleiding of werkervaring 
c. Contactgegevens van de verstrekker van het hierboven genoemde materiaal 

6. Een aanvraag voor EVC-erkenning wordt ingediend bij ACM, die ontvangst bevestigd en de documenten 
ter hand stelt van de commissie. 

 

Beoordeling 
7. De aanvraag wordt getoetst aan de meest recente uitgave van ‘Deskundigheidsgebied en Eindtermen; 

opleidingseisen van de opleiding tot ambulancechauffeur’ van het CZO.  
8. De commissie vergadert zo vaak als nodig, maar minimaal twee keer per jaar. 
9. Van een vergadering van de EVC-commissie wordt schriftelijk verslag gedaan. Het verslag wordt drie 

jaar bewaard. 
  

Uitslag 
10. Vanaf moment van indiening dient de aanvrager binnen een maand antwoord te hebben of de EVC-

erkenning al dan niet verkregen wordt of dat nader onderzoek wordt ingesteld.  
11. Voor de erkenningsaanvraag worden geen kosten bij de aspirant-ambulancechauffeur in rekening 

gebracht. 
12. Tegen de uitslag van de EVC-commissie is bezwaar mogelijk bij het Hoofd Kenniscentrum. 
13. Bij een ingediend bezwaar overlegt het Hoofd Kenniscentrum met de indiener, de EVC-commissie en de 

examencommissie en neemt op basis daarvan een besluit. Deze procedure neemt maximaal drie 
maanden in beslag, maar wordt zo kort gehouden als maar enigszins mogelijk. 

14. Het besluit wordt schriftelijk gedocumenteerd en drie jaar bewaard. 
15. Tegen de uitslag van het Hoofd Kenniscentrum is geen nader beroep mogelijk. Wel kan de indiener 

vragen om een mondelinge of schriftelijke toelichting. 
16. Erkenning van een EVC vrijwaart de aspirant-ambulancechauffeur niet van de toetsen, alleen van het 

volgen van het gerelateerde onderwijs. De toets dient voldoende afgesloten te worden.  
17. Eenmaal per jaar heeft het Hoofd Kenniscentrum overleg met de voorzitter van de EVC-commissie voor 

het inventariseren van vertrekpunten en eventuele aanpassingen in de procedure.  
  
 


