Pardonregeling SRA-register 2012;
Onlangs heeft het SRA-bestuur de “pardonregeling SRA-register 2012” gepubliceerd.
Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die:
•   op een datum gelegen tussen 1 januari 2009 en 14 juli 2012 aan een (door de
Stichting Hobéon SKO Certificatie) erkende opleiding tot arbeidsdeskundige zijn
begonnen
én
•   op de datum van aanvraag tot opname in het SRA-register als arbeidsdeskundige
werkzaam waren
én
•   uitsluitend zijn afgewezen omdat zij niet beschikten over minimaal een HBOBachelor-diploma of academische graad.
Het betreft dan dus de eis te beschikken over een HBO–diploma, dat leidt tot het mogen
voeren van minimaal de titel Bachelor (B) of Master (M) door het NVAO erkende
hogeschool of universiteit.
EVC
Het SRA-bestuur blijft ondanks de regeling de noodzaak benadrukken dat elke
geregistreerde arbeidsdeskundige beschikt over minimaal het HBO-Bachelor-diploma.
Maar middels de pardonregeling is de eis geformuleerd dat degenen die in aanmerking
komen voor de pardonregeling dit ook aantoonbaar kunnen maken door middel van een
EVC (erkenning van verworven competenties).
Er mag dus geen lacune bestaan tussen het HBO-Bachelor-diploma en de eerder
verworven competenties, vandaar “erkenning”.
De procedure van een EVC wordt gevormd door het samenstellen van een portfolio van
de kandidaat en een aansluitend assessment en neemt drie tot vier/vijf maanden in
beslag.
Na deze procedure ontvangt men het Ervaringscertificaat.
Het EVC Centrum Nederland te Hilversum (www.evc-centrum-nederland.nl) is in staat
om een eventuele lacune ten opzichte van het HBO-Bachelor-diploma in beeld te
brengen.
De kosten van deze EVC-procedure bedraagt € 1190,- excl. BTW. Dit is een gereduceerd
tarief voor de arbeidsdeskundigen die deze procedure doorlopen vanuit de
pardonregeling.
Afhankelijk van de lacune kunnen diverse opleidingsinstituten vervolgens een op maat
gecreëerd studieprogramma aanbieden wat kan leiden tot het HBO–Bachelor-diploma.
Andere EVC-bewijzen
In de doelgroep zullen personen zijn die reeds een EVC kunnen overleggen. In die
gevallen zal de ballotagecommissie toetsen en eventueel om bewijsstukken vragen.
N.B. Er is dus nadrukkelijk sprake van een erkenning van de verworven competenties en
geen psychologische test waarmee een HBO-werk en denkniveau aangetoond wordt. Bij
enige twijfel hieromtrent zal de onderwijsinspectie worden geraadpleegd.
Aanmelden
Personen die menen te voldoen aan bovenstaande eisen en beschikken over een EVC
kunnen zich via de e-mail aanmelden bij het SRA-secretariaat. Zij zullen in contact

gebracht worden met de ballotagecommissie. Personen zonder EVC kunnen zich ook
melden bij het secretariaat.
Vragen
Met vragen kan men zich wenden tot sra@register-arbeidsdeskundigen.nl of telefonisch
op nummer 088-8811000. De vragen zullen dan worden doorgeleid naar de
Ballotagecommissie.

