EVC:
aan de slag
ermee!
Handleiding voor een succesvolle uitvoering

A&O fonds Provincies bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten
op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, HRM, arbeidsomstandigheden
en medezeggenschap. Actuele informatie over de verschillende projecten
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Voorwoord

Binnen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant is door A&O fonds Provincies
en IPO/Werkgeverszaken een pilot EVC geinitieerd en uitgevoerd om de
ontwikkeling, mobiliteit en inzetbaarheid van de medewerkers van de provincie
te vergroten. In het kader hiervan en ook door de bezuinigingen alsmede discussies over de
taken van de provincies is het van belang dat provinciemedewerkers breed inzetbaar zijn en
blijven. Inzetbaarheid is een belangrijk thema om de volgende redenen:
– het provinciepersoneel wordt steeds ”grijzer” (de gemiddelde leeftijd is 47 jaar);
– men blijft lang bij de provincie werken (gemiddeld 15 jaar); en
– werknemers moeten tot op hogere leeftijd aan het arbeidsproces deelnemen.
Om de inzetbaarheid bij provincies te vergroten is er een commissie gevormd (Verdult/van der Wind)
die eind 2008 een aantal aanbevelingen heeft gedaan. Een van deze aanbevelingen was het
inzetten van EVC (het Erkennen van Verworven Competenties, ook wel Ervaringscertificaat genoemd).
Naar aanleiding hiervan is tussen bonden en werkgevers in de CAO 2009-2011 de afspraak gemaakt
dat A&O fonds Provincies een EVC-systematiek gaat aanbieden aan werknemers bij de provincies.
Ook in het beleidsplan van A&O fonds Provincies “Voorop in Verandering” en de HRM/arbeidsvoorwaardennotitie van het IPO wordt het vergroten van de inzetbaarheid alsmede mobiliteit en
ontwikkeling van medewerkers als belangrijk thema gezien.
A&O fonds Provincies en het IPO hebben een pilotproject opgezet rondom het instrument EVC en EVP
(ErVaringsProfiel). De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben aan deze pilot
deelgenomen. De pilot richt zich op de groep secretariële/ondersteunende medewerkers.
Deze groep komt namelijk bij elke provincie voor en dit is tevens een beroepsgroep die steeds in
ontwikkeling is. De functie van secretaresse is door verdergaande digitalisering sterk veranderd en
zal vooralsnog steeds blijven veranderen. Verder is een bijzonder kenmerk dat deze medewerkers
vaak lang dezelfde functie in de organisatie vervullen. Ook hebben zij meestal veel interne
werkervaring opgedaan die niet altijd in diploma’s vastligt. De EVC-methode kan worden gebruikt
om de kennis en vaardigheden die deze medewerkers hebben opgedaan door werkervaring
(of ervaringen buiten het werk om) te certificeren. Hierdoor kan hun positie op de in- en externe
arbeidsmarkt verbeterd worden.
De ervaringen die in deze pilot zijn opgedaan staan beschreven in deze handleiding.
Wij wensen u veel leerzame momenten bij het lezen van de handleiding en vertrouwen op veel
navolgende evc/evp trajecten.
Louis Vroomen					Pauline de Jonge
Voorzitter algemeen bestuur 			

Portefuillehouder HRM, lid algemeen bestuur

A&O fonds Provincies				

A&O fonds Provincies
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Samenvatting

Binnen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant is vanuit A&O fonds Provincies
een pilot EVC uitgeveord om de ontwikkeling, mobiliteit en inzetbaarheid van de
medewerkers van de provincie te vergroten.
Met EVC wordt een formele erkenning gegeven aan kwaliteiten die niet alleen door scholing
verkregen zijn. Een voorbeeld hiervan is het erkennen van betaalde en/of onbetaalde werkervaring
bij medewerkers die niet in het bezit zijn van erkende diploma’s of certificaten. EVC is een methode
waarbij de werkervaring van iemand wordt afgezet tegen een bepaalde opleidingsstandaard zoals
bijvoorbeeld “secretarieel medewerker”, “managementassistent” of “Juridisch Medewerker Openbaar
Bestuur”. De essentie van EVC bestaat juist uit de erkenning dat leren niet alleen via het formele
onderwijs plaatsvindt.
Een EVC-traject, dat gemiddeld 12 tot 15 weken duurt, bestaat uit vijf verschillende
achtereenvolgende fasen:
– Informeren:

In deze eerste fase krijgt de kandidaat de benodigde informatie over de

		

(persoonlijke) mogelijkheden en stappen in het EVC-traject.

– Verzamelen:

Tijdens het verzamelen vult de kandidaat een portfolio met relevante bewijsstukken

		

die aansluiten op de eisen uit de gekozen opleidingsstandaard.

– Waarderen:

Een onafhankelijke beoordelaar, ook wel assessor genoemd, beoordeelt het

		

portfolio. Vervolgens vindt er een criteriumgericht interview plaats tussen de

		

assessor en de kandidaat.

– Erkennen:

In deze fase ontvangt de kandidaat de EVC-rapportage waarin een nauwkeurige 		

		

beschrijving staat van de verworven competenties.

– Ontwikkelen: De EVC-kandidaat en EVC-begeleider kijken terug op de resultaten uit de EVC		

rapportage en bepalen mogelijke ontwikkelstappen.

Om EVC in te zetten binnen een provincie dient het management of de leidinggevenden het
instrument EVC te omarmen. Met andere woorden, zij moeten in de eerste plaats het nut en de
noodzaak inzien van het instrument. Deze informatie kan onder andere gehaald worden bij de
deelnemende partijen van de pilot “EVC bij Provincies 2012” en uiteraard uit deze handleiding.
Als het management en de leidinggevenden het instrument omarmen kan dit enthousiasme
overgedragen worden richting de medewerkers, de potentiële EVC-kandidaten.
Om op inhoud te overtuigen mag een provincie van EVC-aanbieders verlangen dat zij een informatieronde verzorgen voor het management/leidinggevenden. Een aandachtspunt hierbij is dat een
provincie en de EVC-aanbieder het EVC-instrument in de brede context van HR en Mobiliteit plaatst,
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Tevens mag een provincie van de EVC-aanbieder verlangen dat zij een informatieronde verzorgt
om de medewerkers goed te informeren. Tijdens deze informatieronde wordt de medewerker
geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van EVC, zoals welke fasen zij tijdens het traject moeten
doorlopen, wat er daarbij van de medewerker wordt verwacht en de hoeveelheid tijd die de
medewerker erin dient te steken.
Het is aan de provincie als werkgever om te bepalen welke medewerkers een EVC-traject krijgen
aangeboden. De provincie kan ervoor kiezen om een bepaalde doelgroep te benaderen dan wel
de voorkeur te geven aan een individuele benadering. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat iedere
medewerker voor een EVC-traject in aanmerking kan komen. Het gebeurt te allen tijde op vrijwillige
basis. Tijdens het vrijblijvende intakegesprek moet blijken of EVC een geschikt instrument is.
Hieronder worden de belangrijkste actiepunten genoemd vanaf het moment dat de keuze voor
de EVC-aanbieder is gemaakt. Een provincie is vrij in de keuze van een landelijk erkende
EVC-aanbieder. In dit actieplan staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor welke taak en in
welk tijdsbestek actie ondernomen zou kunnen worden.
Wat

Wanneer

Wie

Verzorgen presentatie HR afdeling en management

Opstartfase

EVC-aanbieder

Inventarisatie medewerkers

Opstartfase

Provincie

Uitnodigen medewerkers voor informatieronde

Opstartfase

Provincie

Verzorgen informatieronde voor kandidaten

Opstartfase

EVC-aanbieder

Faciliteiten regelen (o.a. spreekruimtes)

Opstartfase

Provincie

Overzicht aangemelde kandidaten aanleveren
bij provincie

Start traject
Week 1

EVC-aanbieder

Uitnodigen kandidaten intakegesprek

Start traject
Week 2

EVC-aanbieder

Uitnodigen kandidaten begeleidingsmomenten

Gedurende traject

EVC-aanbieder

Evaluatie plannen met EVC-aanbieder en Provincie

Min. 2 evaluatiemomenten.
Circa 6 en 10 weken na opstart.

EVC-aanbieder

Criteriumgericht interview plannen

Einde traject kandidaat

EVC-aanbieder

Monitoring project

Continu

EVC aanbieder

Op basis van de pilot die gedraaid is kan geconcludeerd worden dat EVC een geschikt en nuttig
instrument is dat ingezet kan worden binnen een provincie. De uitkomsten van het EVC-traject
kunnen onder andere gebruikt worden voor interne en externe mobiliteit.
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Samenvattend kan gesteld worden dat het een provincie duidelijk moet zijn met welk doel EVC
ingezet wordt binnen de organisatie. Op basis daarvan is het van belang om een EVC-aanbieder
te kiezen die voldoet aan de wensen en eisen van de betreffende provincie. Zodra een aanbieder
gekozen is dienen management, leidinggevenden en medewerkers geïnformeerd te worden over de
(on)mogelijkheden van EVC. Vervolgens kunnen de EVC-trajecten van start gaan.
Naar aanleiding van de EVC-pilot zijn een aantal punten te noemen die bijdragen aan een
succesvolle invoering. Deze punten zijn:
– Het betrekken van en commitment krijgen van het management; zonder dit commitment is
het lastig/onmogelijk om medewerkers succesvol en met enthousiasme een EVC-procedure te
laten doorlopen;
– Een informatieve en transparante voorlichting geven aan de medewerkers en managers over EVC
en EVP. EVC/EVP is namelijk niet voor iedereen geschikt;
– Een vrijwillige deelname, dit zorgt ervoor dat deelnemers gemotiveerd zijn om deel te nemen aan
de EVC-procedure;
– Een vrije keuze laten tussen EVC/EVP aanmedewerkers en het traject (advies) koppelen aan
het individuele loopbaandoel;
– Het centraal stellen van het verbeteren van de inzetbaarheid en vergroten van het zelfinzicht.
Een diploma kan worden toegekend (i.s.m. ROC ’s), dit hoeft echter niet het hoofddoel te zijn;
– Een individuele benadering/begeleiding van medewerkers. Daarnaast is begeleiding op de
werkplek van de medewerker gewenst;
– Een loopbaandoel. Een gedegen formulering van het loopbaandoel dat de medewerker voor
ogen heeft is van essentieel belang voor het EVC-traject. Dit dient te gebeuren in samenspraak
met de begeleider van de betreffende EVC-aanbieder of al eerder met de leidinggevenden;
– Tijdige communicatie: communicatie tussen de EVC-aanbieder en de betreffende provincie is
essentieel voor het slagen van het project. Door onderling afspraken te maken en elkaar op de
hoogte te houden van mogelijke ontwikkelingen ontstaat er commitment: de basis voor een goede
samenwerking.
Bovenstaande succesfactoren worden verderop in deze handleiding uitgewerkt.
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Doel handleiding

Twee provincies hebben door middel van de hier verder beschreven pilot ervaring
opgedaan met het gebruik van EVC. Omdat dit interessant is voor de overige provincies,
wordt de ervaring bij elkaar gebracht in de vorm van een handleiding.
Tevens vermelden we graag dat er naast deze handleiding afzonderlijke folders beschikbaar zijn
over EVC en EVP, zowel voor managers als medewerkers.
De inhoud van deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen en uitkomsten van de pilot en
is bestemd voor de HR-afdeling, loopbaanadviseurs en het management binnen een provincie,
waardoor de procedure voor de invoering van EVC intern kan worden overgedragen. De
handleiding bevat uitgebreide informatie over EVC en EVP. Hiervoor is gekozen omdat de
P i l o t E r k e n n e n V e r w o r ve n C o m pe t e n t i e s l e i d t t o t h a n d l e i d i n g

instrumenten EVC en EVP niet bij iedereen bekende instrumenten zijn. Binnen de handleiding

E V C v o o r s ec t o r

wordt EVC als uitgangspunt genomen. Indien er sprake is of kan zijn van EVP wordt dit specifiek
benoemd. Voor zowel werkgevers als werknemers is een informatieve folder ontwikkeld ten aanzien

Secretaresses Zuid-Holland
en Noord-Brabant behalen
eerste Ervaringscertificaten

van EVC en EVP.
In hoofdstuk 1 wordt onder andere beschreven wat EVC is, welke meerwaarde het kan hebben en
welke eisen gesteld kunnen worden aan de dienstverlening van een EVC-aanbieder.
Hoofdstuk 2 gaat dieper in op het inrichten van een EVC-project, waarbij aandacht wordt besteed
aan het creëren van draagvlak, het bepalen van de doelgroep en het traject dat na afloop van
EVC plaats kan vinden. In hoofdstuk 3 wordt een planning voor de projectaanpak weergegeven
en hoofdstuk 4 biedt een concreet overzicht ten aanzien van de opstart van EVC. Er is bewust voor
gekozen om geen bindende tijdseenheden te koppelen aan de opstart van EVC. De betreffende
provincie kan hierdoor zelf bepalen op welk tempo en met welke flexibiliteit het project wordt

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal van het provinciehuis
Zuid-Holland ontvingen dinsdag 19 juni zo’n veertig secretaresses van de provincies
Zuid-Holland en Noord-Brabant als eersten een Ervaringscertificaat of Ervaringsprofiel.
De dames en enkele heer grepen afgelopen maanden hun kans in de pilot Erkennen
Verworven Competenties. Op het einde van de pilot ligt er voor de sector de
handleiding ‘EVC, aan de slag ermee’.

opgestart.
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EVC succesvol inzetten bij provincies

Zelfs de kersverse provinciesecretaris José

werkervaring en kwaliteiten in een portfolio in

IPO/IWV. Maar wat aanvankelijk begon als een

toekomt”, zei ze. Ook Van Nispen benadrukte

Hilgersom van provincie Zuid-Holland kwam aan

kaart te brengen. Dat betekende werkervaring

zoektocht naar ‘EVC, wat kun je ermee?’ heeft

dat inzetbaarheid meer dan ooit een thema

het einde van de bijeenkomst de secretaresses

beschrijven, bewijzen verzamelen en 360-graden

een klein jaar later geleid tot de handleiding

wordt. De organisatie investeert dan ook daarin.

feliciteren. “Een EVC-certificaat is even nuttig als

feedback organiseren om daarover vervolgens

‘EVC, aan de slag ermee’, vertelde Peter Smits,

“Maar jullie zijn zelf aan zet geweest om wie je

een diploma, misschien zelfs nuttiger. Het is voor

het gesprek aan te gaan met een assessor.

manager A&O fonds Provincies. Smits: “Vanaf

bent in beeld te brengen. Dat vind ik nog meer

elke leidinggevende binnen de organisatie en

Het verlossende woord kwam uiteindelijk van

het moment dat de provincies Zuid-Holland en

waard dan wat de organisatie investeert”,

voor andere werkgevers een heel erg inzichtelijk

Raymond Steenkamp van het bureau Libereaux

Noord-Brabant mee gingen doen, kreeg de pilot

aldus Van Nispen. Met het EVC-traject waren

document dat aangeeft wat je kan. Daarmee

dat de EVC-trajecten begeleidde. Steenkamp:

eind 2011 echt ‘swung’. De betrokkenheid van

de secretaresses bezig gegaan met kwaliteiten

is een Ervaringscertificaat evenveel waard als

“Het certificaat is een foto van jullie huidige werk-

Thijs Kouwenberg (Zuid-Holland) en Karin van

(her)erkennen en verantwoordelijkheid nemen,

een diploma”, aldus Hilgersom. “Jullie hebben

ervaring. Het was spannend en sommigen van

de Wetering (Noord-Brabant) was onmisbaar en

stelde Van Nispen. Dat leverde volgens haar

er hard voor gewerkt. Nogmaals heel hartelijk

jullie moesten op zolder naar oude diploma’s

de dank is groot. Er is meer, veel meer bereikt

veel op: “Het geeft inzicht in jezelf, inzicht

gefeliciteerd.” Zo’n veertig secretaresses, 27 van

zoeken. Het moest allemaal onder tijdsdruk binnen

dan verwacht. Een groot aantal secretaresses

in je werk, vergroting van je marktwaarde,

de provincie Zuid-Holland en 12 van provincie

de pilot gebeuren. Maar iedereen is succesvol

krijgt vanmiddag een certificaat en op basis

de mogelijkheid om te spelen met talenten,

Noord-Brabant, kregen op deze middag als

geweest.” Daarop nodigde hij de deelnemers uit

van de alle ervaringen kunnen we de sector een

de mogelijkheid voor aanvullende scholing en

eersten hun Ervarings-certificaat of een Ervarings-

hun certificaat en bloemen in ontvangst te komen

handleiding EVC presenteren.”

nieuwe loopbaanstappen. En wat je ook doet”,

profiel.

nemen.
Medewerkers met ambitie

dit meer af. Chapeau. Daarom gaat voor jullie

Foto

Veel bereikt

Felicitaties voor het behaalde resultaat waren er

de rode loper uit”, eindigde Van Nispen met

De afgelopen maanden hadden de dames en

De middag was het hoogtepunt en tegelijk het

ook van Diny Koreman, hoofd van de afdeling

plaatsvervangende trots.

enkele heer hard gewerkt om binnen de pilot

einde van de pilot Erkennen Verworven

Personeel, Processen en Organisatie van provincie

Erkennen Verworven Competenties hun eigen

Competenties van het A&O fonds Provincies en

Zuid-Holland. Koreman was trots op de deel-

Handleiding

nemers, zei ze. “EVC was voor jullie onbekend.

Na twee workshoprondes volgde de feestelijke

Maar jullie hebben de stoute schoenen

uitreiking van de certificaten. Daarmee was de

aangetrokken om het traject in te gaan. Dan

middag nog niet ten einde. Want de hele sector

rijzen vragen als: waarom doe je dat en waarom

provincies profiteert van de pilot via de EVC-

ondersteunen we dat als werkgever? Ze gaf zelf

handleiding ‘EVC, aan de slag ermee’. Met

EVC, sociale media en topwijven

zo voegde ze eraan toe, “niemand neemt jullie

meteen het antwoord. “Het is erkenning, geeft

de overhandiging aan projectleider Pauline

Binnen de feestelijke middag stonden drie workshops op het programma. De aanwezigen konden in

zelfvertrouwen en vergroot je flexibiliteit. Want

de Jong werd de handleiding aan de hele

twee rondes kiezen tussen een workshop over EVC, sociale media en topwijven.

door met het traject aan de slag te gaan zie je

sector gepresenteerd. De Jong: “EVC is nuttig

Marloes Smit van Powered by la Vita ging in haar workshop in op het gebruik en de mogelijkheden

ineens wat je allemaal kan en ontdek je dat je

voor medewerkers, maar het is ook voor alle

van verschillende sociale media, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Juist het profiel op LinkedIn was

meer in huis hebt dan je misschien dacht.”

provincies nuttig. In de cao is afgesproken

volgens haar een geschikt medium om (toekomstige) werkgevers te laten zien wat je waard bent.

Dat is zeker in deze tijd van snelle ontwikkelingen

dat provincies hier mee aan de slag gaan.”

En het Ervaringscertificaat of Ervaringsprofiel helpt daarbij, hield ze voor. “Het is een landelijk erkend

erg belangrijk, schetste Koreman. Ook de

De handleiding beschrijft wie voor EVC-trajecten

document. Soms is het lastig om te vertellen waar je goed in bent. Het EVC/EVP helpt om dat te

organisatie verandert, toonde zij in een film over

in aanmerking komen en waarom, het nut voor

vertellen”, aldus Smit. “Via social media is een grote groep bereiken. Word u eigen ambassadeur”,

het programma ‘Focus met ambitie’ van de

de medewerker en organisatie, de inzet die

gaf Smit de secretaresses als boodschap mee.

provincie. Zuid-Holland gaat voor FIT: Flexibel

gevraagd wordt,een aantal praktische zaken die

Diana Verbeek, auteur van het boek Topwijven, gaf in haar workshop handvatten om te geloven in eigen

Inzetten Talenten. Koreman: “Flexibele mede-

erbij komen kijken en de randvoorwaarden bij

kracht. Haar positieve boek gaat over krachtige vrouwen. Verbeek: “Een topwijf is een krachtig mens.

werkers doen hun eigen projectleiding en bouwen

het starten EVC-trajecten.

Ze staat als een huis en staat ook ergens voor.” Lef, zelfvertrouwen en durven uitspreken zijn volgens

aan hun eigen loopbaan. Jullie zijn een voorbeeld

haar enkele terugkerende ingrediënten.

van hoe je de organisatie voor jezelf kunt

Beauty-cheque

Geloven in eigen kracht, begint volgens haar met het formuleren van een positieve focus, ambitie.
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rode loper uit voor de secretaresses. “Ere wie ere

Doel handleiding

Twee provincies hebben door middel van de hier verder beschreven pilot ervaring
opgedaan met het gebruik van EVC. Omdat dit interessant is voor de overige provincies,
wordt de ervaring bij elkaar gebracht in de vorm van een handleiding.
Tevens vermelden we graag dat er naast deze handleiding afzonderlijke folders beschikbaar zijn
over EVC en EVP, zowel voor managers als medewerkers.
De inhoud van deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen en uitkomsten van de pilot en
is bestemd voor de HR-afdeling, loopbaanadviseurs en het management binnen een provincie,
waardoor de procedure voor de invoering van EVC intern kan worden overgedragen.
De handleiding bevat uitgebreide informatie over EVC en EVP. Hiervoor is gekozen omdat de
instrumenten EVC en EVP niet bij iedereen bekende instrumenten zijn. Binnen de handleiding
wordt EVC als uitgangspunt genomen. Indien er sprake is of kan zijn van EVP wordt dit specifiek
benoemd. Voor zowel werkgevers als werknemers is een informatieve folder ontwikkeld ten aanzien
van EVC en EVP.
In hoofdstuk 1 wordt onder andere beschreven wat EVC is, welke meerwaarde het kan hebben en
welke eisen gesteld kunnen worden aan de dienstverlening van een EVC-aanbieder.
Hoofdstuk 2 gaat dieper in op het inrichten van een EVC-project, waarbij aandacht wordt besteed
aan het creëren van draagvlak, het bepalen van de doelgroep en het traject dat na afloop van
EVC plaats kan vinden. In hoofdstuk 3 wordt een planning voor de projectaanpak weergegeven
en hoofdstuk 4 biedt een concreet overzicht ten aanzien van de opstart van EVC. Er is bewust voor
gekozen om geen bindende tijdseenheden te koppelen aan de opstart van EVC. De betreffende
provincie kan hierdoor zelf bepalen op welk tempo en met welke flexibiliteit het project wordt
opgestart.
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1
Wat is EVC?
EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties.
in dit hoofdstuk wordt beschreven wat een EVC-traject inhoudt. Daarnaast
komt EVP een variant van EVC aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan
de beweegredenen ten aanzien van EVC, de positionering van EVC binnen
de provincies, de actualiteit rondom EVC en de keuze voor een EVC-aanbieder.
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“Een welkome kans om
mijn opgedane werkervaring op
papier te zetten.”
S y lv i a A d a m - Va n H e l d e n
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S y lv i a A d a m - Va n H e l d e n ( 4 5 )

junior secretaresse secretariaat afdeling facilitaire
zaken dienst concernzaken

“Ik kon 26 jaar geleden via een uitzendbureau bij de
provincie beginnen als administratief medewerker.
In vaste dienst volgde ik interne cursussen en kon ik na een
tijdje een secretaresseplek overnemen. Nu werk ik parttime voor
twee managers; ik doe agendabeheer, maak afspraken, regel
administratieve zaken en ben verantwoordelijk voor het handboek
secretariaat en adressenbeheer.
Voor mij is het EVC-traject een welkome kans om mijn opgedane
werkervaring op papier te zetten. Ik kwam jaren geleden met mavo
binnen en nu krijg ik de mogelijkheid om aan te tonen dat ik werk
op mbo4-niveau. Daarvoor heb ik elf werkprocessen beschreven,
bewijzen bijgevoegd en een gesprek gevoerd met een assessor.
Vooraf mag duidelijker zijn dat het best veel tijd vergt. Je krijgt
het natuurlijk ook niet cadeau. Je moet over jezelf nadenken. Dat
is soms moeilijk omdat je sommige dingen op de automatische
piloot doet, maar wel erg leuk. Ik ben erg blij dat mijn ervaring nu
gecertificeerd is. Er staan binnen de organisatie toch veranderingen
voor de deur. En als ik de komende drie jaar bij een ROC een
diploma wil halen, kan ik nu mogelijk vrijstellingen krijgen. Binnen
is binnen.”
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1.1

Het Erkennen van Verworven Competenties

In deze paragraaf wordt beschreven wat een EVC-traject inhoudt.
1.1.1

Formele erkenning

EVC staat voor het ‘Erkennen van Verworven Competenties’. Met EVC wordt een formele erkenning
gegeven aan kwaliteiten die niet alleen door scholing verkregen zijn. Een voorbeeld hiervan is het
erkennen van betaalde en/of onbetaalde werkervaring. De ontwikkelingen in de samenleving en
de economie leiden tot nieuwe verwachtingen op het gebied van leren, leeromgevingen en leerresultaten. De opbrengsten van het ‘formele leren’ (in de context van de school) staan ter discussie.
Om competenties meer kans te geven is het nodig om leerarrangementen in te richten die aansluiten
bij de manier waarop processen van kennisontwikkeling in de kennissamenleving verlopen. Mensen
verwerven veel bekwaamheden door het dagelijks leven en hun werk op een informele manier, in
authentieke leersituaties en buiten reguliere onderwijstrajecten. Kennisontwikkeling vindt steeds meer
in gevarieerde contexten plaats, veelal gekoppeld aan concrete werk- en probleemsituaties. Het
instrument EVC kan deze reeds verworven competenties in beeld brengen en uiteindelijk erkennen.
De essentie van EVC is juist het erkennen dat leren niet alleen via het formele onderwijs gebeurt.
1.1.2

Competenties en portfolio

Bij EVC maakt men gebruik van competenties. Een competentie is het geheel van iemands kennis,
inzicht, vaardigheden, houding en persoonlijke eigenschappen. De inzichtelijk gemaakte competenties
worden gebruikt om de afstand tot een opleidingstandaard te bepalen. Het vertrekpunt van de EVCprocedure wordt gevormd door het samenstellen van een portfolio. Een portfolio is letterlijk een
verzamelmap van kwaliteiten. Tijdens de EVC-procedure wordt het portfolio gezien als een uitgebreide
beschrijving van levens-, werk-, opleidings- en vormingservaringen met bijbehorende bewijsstukken.
Een portfolio is meer dan een curriculum vitae: ervaringen worden beschreven op basis van
competenties die van toepassing zijn op de gekozen opleidingsstandaard. Een portfolio vertaalt als
het ware ervaringen naar competenties.
1.1.3	Opleidingsstandaard
EVC is een methode waarbij de werkervaring van iemand wordt afgezet tegen een bepaalde
opleidingsstandaard zoals bijvoorbeeld “secretarieel medewerker”, “managementassistent” of
“Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur”. Deze standaard bevat omschrijvingen van werkprocessen
en prestatie-indicatoren, die door middel van “bewijslast” door de kandidaat aangetoond moeten
worden. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de opleidingsstandaard managementassistent.
Bij EVC gaat het om aantoonbare werkervaring. Door verschillende validatiemomenten binnen de
EVC-procedure, is de waarde van het ErVaringsCertificaat gewaarborgd en wordt dit als landelijk
erkend certificaat aangemerkt.
De uitkomst van een EVC-procedure richt zich op:
– Niveaubepaling
– Werkcontext
– Competenties
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1.1.4	Kenniscentrum EVC
Het kenniscentrum EVC is als organisatie gelieerd aan het Ministerie van OC&W en is opgericht
om specifiek de kwaliteit van EVC te bewaken. Daarnaast verspreidt en verzamelt zij kennis over
EVC en draagt bij aan de brede discussie die inmiddels tot een landelijke erkende kwaliteitscode
heeft geleid. Deze kwaliteitscode alsmede gepubliceerde normteksten zijn de voorwaarden voor het
begeleiden van EVC-trajecten. De beoordelende organisaties gebruiken deze code om te bepalen of
een organisatie erkend EVC-aanbieder kan worden. Elke EVC-aanbieder dient deze kwaliteitscode
te respecteren en te gebruiken als kapstok om haar dienstverlening tegen af te zetten en verder door
te ontwikkelen.

1.2

Fasen in een EVC-traject

Een EVC-traject bestaat uit vijf verschillende, achtereenvolgende fasen:
– Informeren: 		 In deze eerste fase krijgt de kandidaat de benodigde informatie over			
			 de (persoonlijke) mogelijkheden en stappen in het EVC-traject.
– Verzamelen: 		 Tijdens het verzamelen vult de kandidaat een portfolio met relevante 			
			 bewijsstukken die aansluiten op de eisen uit de gekozen opleidingsstandaard.
– Waarderen:

Een onafhankelijke beoordelaar, ook wel assessor genoemd, beoordeelt

			 het portfolio. Vervolgens vindt er een criteriumgericht interview plaats tussen
			 de assessor en de kandidaat.
– Erkennen:		
In deze fase ontvangt de kandidaat de EVC-rapportage waarin een nauwkeurige
			 beschrijving staat van de verworven competenties.
– Ontwikkelen:

De EVC-kandidaat en EVC-begeleider kijken terug op de resultaten uit de

			 EVC-rapportage en bepalen mogelijke ontwikkelstappen.
Er zijn enkele pijlers kan die tijdens bovenstaande fasen aan bod komen: intakegesprekken,
begeleiding, portfolio, criteriumgericht interview, ontwikkeling kandidaat en evaluatie. Deze pijlers
staan gedetailleerd beschreven in bijlage 2.

1.3

Waarom EVC?

EVC is een methode om werkervaring van iemand te valideren en wordt met name ingezet bij
diegenen die door werkervaring op een hoger of ander niveau werken, maar dit niet kunnen
aantonen met een diploma of certificaat. Om deze afstand te overbruggen wordt EVC als efficiënt
en renderend instrument gezien. Een ieder die werkervaring heeft en een overbrugging wenst naar
een ander of hoger niveau, is geschikt voor een EVC-traject
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat iemand werkervaring moet kunnen aantonen en bewijs
stukken moet kunnen overleggen. Kan dit niet, dan kan er geen EVC worden uitgevoerd. Indien
iemand voor zijn loopbaan over alle relevante diploma’s beschikt is EVC ook geen geschikt
instrument. Wellicht is EVP dan een betere optie. Dit zal blijken uit een persoonlijk gesprek met een
EVC-begeleider.
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1.3.1	Medewerker
De meerwaarde voor een medewerker om EVC in te zetten is voornamelijk gelegen in het feit dat
zijn of haar werkervaring op mbo- of hbo-niveau wordt gewaardeerd en erkend. Uit de pilot is
gebleken dat dit de voornaamste reden is om mee te doen. Niet alleen de uitkomst van het EVC
(of EVP)-traject is hierin bepalend maar ook het proces zelf. De bewustwording van medewerkers
in relatie tot zijn of haar persoonlijke carrière wordt op een positieve manier vergroot. Resumerend
zijn er voor medewerkers (kandidaten) de volgende redenen om EVC in te zetten:
– Objectieve waardering van opgedane ervaring op (hoger/ander) niveau;
– Versterken zelfbeeld en bewustwording van eigen carrière;
– Positie op de (interne/externe) arbeidsmarkt versterken;
– Curriculum vitae versterken (“met een CV zeg jij dat je goed bent, met EVC zeggen wij dat je
goed bent”);
– Efficiënter opleiden na EVC, verkorte leerweg;
– Ervaring laten verzilveren tot een diploma.
1.3.2

Werkgever

Met de inzet van EVC binnen uw organisatie geeft de afdeling HR/leidinggevende een positief
signaal af aan de medewerkers. De werkgever krijgt in een relatief korte periode (gemiddeld
12 weken) inzicht in de kennis en kunde van de medewerkers. Naast dit inzicht krijgt de werkgever
zicht op de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker. Het aanbieden van EVC of EVP wordt als
een kans gezien door medewerkers, een cadeautje. De medewerkers gaven tijdens de pilot terug
dat zij het erg gewaardeerd hebben. Hiermee kan invulling worden gegeven aan een visie op goed
werkgeverschap. In het kort kunnen we de volgende beweegredenen noemen om EVC in te zetten
binnen uw organisatie:
– De werkgever krijgt in een relatief korte periode inzicht in de afstand tot een bepaald niveau
of opleidingsstandaard. In plaats van klassiek opleiden (al of niet via een Beroepsbegeleidende
Leerweg (BBL)) wordt door EVC de kortste route tot een niveau of zelfs diploma inzichtelijk.
Dit levert gemotiveerde medewerkers op (toename leerbereidheid) en de medewerkers ontwikkelen
zich ook sneller. Uit de pilot blijkt dat veel kandidaten (medewerkers) bij willen scholen om op het
gewenste niveau te komen. Kortom, de mate van inzetbaarheid wordt hiermee vergroot
(doelstelling EVC-pilot).
– EVC is positief en gaat uit van wat iemand kan. De kandidaat inventariseert voor zichzelf wat hij
dagelijks doet, zowel in de privésfeer als op de werkvloer. EVC geeft hem/haar inzicht in
het eigen kunnen op competentieniveau en dit vergroot het bewustzijn inzake het functioneren
in de geboden werkcontext. Deze uitkomst kan actief worden opgepakt tijdens een persoonlijk
ontwikkelgesprek en in de jaargesprekscyclus.
– EVC bevordert de arbeidsmarktmobiliteit. Een toename van de leer- en ontwikkelbereidheid van
de medewerkers heeft een direct gevolg voor de arbeidsmarktmobiliteit. De sector dient hiervoor
voorwaarden te scheppen waardoor deze mobiliteit bevorderd en vormgegeven kan worden.
Hierbij kan men denken aan het inrichten van een ontwikkelhuis of academie, met als doel een
verdere leer- of ontwikkelomgeving voor medewerkers in te richten.
– Er wordt bespaard op kosten van opleidingen. Met EVC als nulmetinginstrument wordt efficiënt
omgegaan met de investeringen van opleidingen, cursussen en andere ontwikkelmodules.
De klassieke houding van de organisatie jegens het naar een opleiding sturen van medewerkers
wordt met EVC verlaten. Er kan gericht worden opgeleid hetgeen kostenbesparend werkt.
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– EVC bevordert goed werkgeverschap. Met EVC kan een start worden gemaakt met een
dynamische en enthousiaste ontwikkelomgeving, waardoor de werkorganisatie in haar
medewerkers investeert. Binnen deze omgeving kunnen allerlei initiatieven bij elkaar komen,
zowel informeel, informatief als onderwijskundig. Met EVC en EVP wordt invulling gegeven aan
goed werkgeverschap; het aanbod van een EVC- of EVP-traject wordt als een cadeautje (kans)
ervaren.
– EVC kan tot additionele vergoedingen leiden: de overheid stimuleert de inzet van EVC middels
de Wet vermindering afdracht “Onderwijs”. Door een verminderde loonheffing van € 334,00
(peiljaar 2012) per EVC–traject voor uw medewerkers, wordt de inzet hiervan financieel
aantrekkelijk. Daarnaast kunnen provincies regulier opleidingsbudget (geoormerkt) of het persoonlijk
ontwikkel-budget van de medewerkers inzetten.

1.4

Het ErVaringsProfiel

In deze paragraaf staat beschreven wat een ErVaringsProfiel (EVP) is, met welk doel het ingezet kan
worden en voor welke doelgroep dit instrument een meerwaarde kan bieden.
1.4.1

Competenties inzichtelijk maken

Een ErVaringsProfiel (EVP) is een procedure die competenties van kandidaten inzichtelijk maakt
ten opzichte van een opleidingsstandaard. Bij de meeste EVC-aanbieders komt de procedure erg
overeen met een EVC-procedure. Het enige verschil is dat er tijdens een EVP-traject geen assessment
wordt afgenomen. Anders geformuleerd: een EVP + assessment = EVC. De competenties die tijdens
een EVP-procedure herkend worden kunnen niet verzilverd worden voor diploma’s en/of verkorte
opleidingen. Het is wel mogelijk om na een EVP-procedure alsnog een EVC-assessment te laten
afnemen. Alleen erkende EVC-aanbieders mogen een EVP afgeven.
1.4.2	Doelstelling EVP
Het doel van een EVP-traject is: 1) een persoon laten inzien wat zijn ervaring is en wat deze
waard is, 2) een persoon meer zelfvertrouwen en eigenwaarde geven en 3) geschiktheid voor
een functie aantonen. EVP kan ook ingezet worden als instrument om verdere ontwikkel- of
werkperspectieven voor de kandidaten in kaart te brengen. Zij kunnen op die manier beter
gekoppeld worden aan functies. Een EVC-traject is niet altijd nodig. Soms is het voldoende om
een kandidaat wat meer zelfvertrouwen te geven door zijn competenties zichtbaar te maken in
een ErVaringsProfiel.
Een EVP neemt minder tijd in beslag en is laagdrempeliger omdat er niet “getoetst” wordt.
Over het algemeen kan gesteld worden dat een EVP verkennend is, waar een EVC meer
waarderend is. Binnen EVP worden de competenties herkend en binnen EVC worden ze erkend.
Naast een EVP op basis van een gekozen opleidingsstandaard bieden sommige EVC-aanbieders
ook de mogelijkheid om een EVP op te laten stellen op basis van de zogenaamde SHL1 –
competenties. In dit geval kiest de kandidaat een aantal (doorgaans vijf tot zeven) competenties

1 Alle kwalificatiedossiers van mbo-opleidingen zijn samengesteld uit dezelfde selectie van competenties, het zogenaamde
SHL competentie model. Dit model is een consistent, samenhangend en geordend geheel van termen, die worden
gebruikt bij het beschrijven van competenties in de kwalificatiedossiers. Het model kent 25 competenties. De inhoud van
elke competentie is verbijzonderd aan de hand van componenten en gedragsankers. Het model is voor de kenniscentra
gemaakt door SHL, een internationaal werkende HRM – organisatie. Zie www.kwalificatiesmbo.nl voor verdere informatie.
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die hij/zij heeft opgedaan, belangrijk vindt en die voor zijn/haar toekomst van belang zijn.
Aangezien deze vorm van EVP een aantal algemene competenties als uitgangspunt neemt,
wordt de specifieke werkervaring in een bredere context vertaald. Hiermee wordt EVP gezien als
een persoonlijk loopbaandoel of -instrument.
1.4.3	Inhoud EVP en doelgroep
In het ErVaringsProfiel wordt een aantal onderdelen beschreven: een overzicht van de werkervaring
plus de behaalde diploma’s en certificaten, een beroepsniveau-indicatie, een onderbouwing van
de (gekozen) competenties op basis van de aangedragen bewijslast, een opleidingsadvies en een
aanbeveling. Waar EVC vooral geschikt is voor kandidaten die relevante werkervaring hebben in
een specifieke sector, is EVP bijvoorbeeld geschikt voor kandidaten die:
– Niet voldoende bewijsstukken kunnen aanleveren voor een volledig EVC-traject;
– Werkervaring hebben in verschillende (werk)contexten;
– Competenties op hbo-niveau willen laten vastleggen of
– Werkervaring hebben opgedaan in een bepaalde sector maar daar niet in verder willen.

1.5

Positionering EVC/EVP bij de provincies

Binnen de provincies wordt EVC ingezet als instrument om de inzetbaarheid, mobiliteit en ontwikkeling
van medewerkers zowel intern als extern te vergroten. Uit de pilot is gebleken dat deze inzet een
positieve werking heeft op de medewerker en de organisatie. Afhankelijk van het doel dat de werknemer voor ogen heeft kan gekozen worden voor een EVC-traject gericht op een opleidingsstandaard
die aansluit bij de werkervaring van de werknemer. EVP is ook een mogelijk instrument om de
interne of externe mobiliteit te bevorderen. De EVC en EVP-trajecten zijn ook bewustwordingstrajecten
voor diegene die het doorloopt; een bewustwording rondom het eigen kunnen alsmede inzicht in
welke ontwikkeling tot de mogelijkheden behoort. Er komen antwoorden op de vragen “wie ben ik”,
“wat kan ik” en “wat wil ik” en gelden als startpunt voor verdere ontwikkeling.
Een reactie van de heer Thijs Kouwenberg, manager provincie Zuid-Holland waar de pilot is
uitgevoerd onder een grote groep secretaresses, luidt als volgt:
‘’Wij hebben het (EVC-traject) als organisatie aangeboden als een pilot voor deze doelgroep.
Wij hebben daarbij de nadruk gelegd op de waarde van het ervaringscertificaat bij volgende
loopbaanstappen/sollicitaties of een evt. vervolgopleiding. Het is het instrument om de ‘waarde’
van werkervaring te laten meten door medewerkers die heel veel jaren werkervaring hebben en
intern opgeleid zijn. Zij kunnen hun certificaten richting de externe arbeidsmarkt inzetten. Het is
een gevalideerd certificaat.”
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1.6

EVC-aanbieders

Alleen EVC-aanbieders die door het Ministerie van OC&W erkend zijn mogen EVC-trajecten (en
daarmee ook EVP-trajecten) uitvoeren. De erkenning wordt afgegeven middels een EVC-verklaring
voor een aantal opleidingsstandaarden. Iedere aanbieder moet de beschikking hebben over deze
EVC-verklaring. Er zijn grofweg twee type aanbieders: zogenaamde commerciële aanbieders en
aanbieders die EVC vanuit het onderwijs aanbieden (voornamelijk ROC’s). De trend is dat met
name de ROC’s stoppen met het uitvoeren van EVC en dat er in de markt specialisme ontstaat in
sectoren of branches.
1.6.1 	Keuze EVC-aanbieder
De keuze voor een EVC-aanbieder is primair gebaseerd op de sectoren/functiegroepen/
opleidingsstandaarden waarvoor zij erkend is. Via het register van het Kenniscentrum EVC
(www.kenniscentrumevc.nl) kunt u alle erkende aanbieders vinden alsmede de standaarden waarvoor
zij erkend zijn. Daarnaast geldt dat een aanbieder niet alleen maar EVC of EVP uitvoert, maar dit
ook kan koppelen aan uw organisatieambitie. De deelnemende provincies aan de pilot hebben
dit positief gewaardeerd bij de uitvoerende aanbieder; dit is één van de succesfactoren. U doet
er goed aan om tenminste drie geschikte aanbieders uit te nodigen voor een verkennend gesprek.
Hierbij kunt u rekening houden met de volgende punten:
– Laat de aanbieder de EVC-verklaring meenemen met de erkende standaarden en ervaringen laten
zien met de werkcontext/sector;
– De aanbieder moet inzicht kunnen geven in het gehele proces, waarbij aandacht is voor
persoonlijke begeleiding en kennis en kunde in het geheel. Ook moet de aanbieder beschikken
over kennis en toepassing van concepten inzake loopbaanperspectief en arbeidsmobiliteit;
– Kies actief de samenwerking (regie) met de aanbieder, zowel bij de opstart als de afronding van
het traject. Op deze manier wordt EVC duurzaam ingezet en levert het u als organisatie het
meeste rendement op;
– Een EVC-traject moet conform de normcode los staan van onderwijs. Dit betekent dat er in
het EVC-proces niet opgeleid of geëxamineerd mag worden. Ook oneigenlijk gebruik van
Wet Vermindering afdracht is hierbij uiteraard niet toegestaan;
– Kies een goede prijs/kwaliteitverhouding, waarbij de prijs niet leidend mag zijn. Een gedegen
en persoonlijke begeleiding tijdens het proces levert veel rendement op maar kost ook geld.
Een gemiddeld EVC- of EVP-traject bedraagt in 2012 € 1.200,00 exclusief Btw;
– Het is gebruikelijk om te starten met een vrijblijvend intakegesprek. In dit gesprek wordt bepaald
of iemand geschikt is voor EVC of EVP. Dit is een inspanning voor de aanbieder. Pas na een
persoonlijke aanmelding voor het traject wordt er een overeenkomst gesloten en ontstaat een
factuurrelatie. In de onderhavige pilot is met deze constructie tot volle tevredenheid van alle
partijen gewerkt;
– Verlang van de aanbieder dat haar rapportages met succes aangeboden kunnen worden bij een
ROC voor verzilvering.
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Tijdens de pilot heeft Libereaux contact gelegd met het ROC Mondriaan in Den Haag en het ROC
Midden-Nederland. In overleg met deze onderwijsinstellingen zijn concrete afspraken gemaakt over
de wijze waarop een EVC-rapportage wordt aangeboden. Met beide ROC’s is afgesproken dat
de EVC-rapportage rechtstreeks bij de examencommissie van de betreffende opleiding kan worden
aangeboden. Voor kandidaten wordt na EVC de route richting opleiden via deze weg verduidelijkt
en versneld.
Wanneer het ErVaringsCertificaat wordt aangeboden voor verzilvering dient men met de volgende
punten rekening te houden:
– De examencommissie beslist uiteindelijk of er vrijstellingen kunnen worden verleend of dat er nog
een stuk opleiding gevolgd dient te worden;
– Indien men in aanmerking komt voor een diploma moeten de taal- en rekenvaardigheden nog
worden getoetst. Het niveau van de toetsen is afhankelijk van de gekozen opleidingsstandaard.
Tevens zijn tijdens de pilot met de EVC-aanbieder, Libereaux BV, door A&O fonds provincies en IPO
heldere afspraken gemaakt. Deze condities kunt u opvragen bij het A&O fonds provincies.
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2
Opstart EVC
U heeft gekozen voor EVC: in dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u dit
traject met succes kunt opstarten.

21

EVC: aan de slag ermee!

“De werkbelasting
in het EVC-traject
vond ik wel meevallen”
Ari Blummel
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Ari Blummel (41)

administratief medewerker bureau M ilieumeting en ,
provincie Noord - B rabant

“In de twintig jaar dat ik nu bij provincie NoordBrabant werk, heb ik altijd nieuwe cursussen gevolgd.
Ik heb vroeger vmbo gedaan, dus ik moest me bijspijkeren met
applicatiecursussen voor software die ik op mijn werk gebruik.
Het EVC-traject was anders. Het traject is mij heel goed bevallen,
omdat je veel vragen krijgt over je werk. Die vond ik makkelijk te
verwoorden. Ik kon putten uit mijn eigen werkervaring. Dat vond ik
erg fijn. Je staat in het EVC-traject ook een keer stil bij jezelf: dat doe
ik allemaal. Ik kreeg bewondering voor mezelf. De werkbelasting
in het EVC-traject vond ik wel meevallen. Natuurlijk moet je van
alles verzamelen, maar dat kon ik deels tussendoor doen tijdens mijn
normale werkzaamheden. Daarnaast moet je er tijd voor willen
vrijmaken. Je moet het niet tot het einde laten liggen, maar er
meteen mee aan de slag gaan. Dat werkt het beste.
Ik heb er erg veel waardering voor dat de werkgever ons deze
mogelijkheid bood. Je kunt jezelf opkrikken. Het Ervaringscertificaat
is voor mij een erkenning van de vakken die ik in de praktijk
beheers. Het geeft mij de mogelijkheid om misschien met vrijstelling
een mbo-opleiding te gaan doen in de secretariële richting. Dat ben
ik wel van plan.”
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2.1	Draagvlak bij management/leidinggevenden
Om succes te behalen is het een voorwaarde dat uw organisatie op de hoogte is van de vele
mogelijkheden van EVC. Dit kan geschieden door middel van kennisoverdracht door bijvoorbeeld
contact op te nemen met de programmamanager van het A&O fonds Provincies, een EVC-aanbieder,
het Kenniscentrum EVC. Ook kunt u referenties opvragen bij de deelnemende provincies aan
de pilot (Noord-Brabant en Zuid-Holland). Het moet een meerwaarde zijn voor uw organisatie,
overeenkomen met de afdelingsambitie of bijvoorbeeld passen binnen het strategisch opleiden van
uw organisatie. Hiermee wordt beoogd dat er allereerst draagvlak gecreëerd moet worden bij het
management/leidinggevenden van de potentiële EVC-kandidaat.
Uw management/leidinggevenden zullen het instrument EVC moeten omarmen. Met andere woorden,
zij moeten in de eerste plaats het nut en de noodzaak inzien van het instrument. Deze informatie
kan onder andere gehaald worden bij de deelnemende partijen van de pilot “EVC bij Provincies
2012” en uiteraard uit deze handleiding. Als het management en de leidinggevenden het instrument
omarmen, kan dit enthousiasme overgedragen worden richting de medewerkers, de EVC- kandidaten.
De thema’s uit hoofdstuk 1 kunt u gebruiken om uw organisatiedoelstelling rondom de inzet van
EVC te formuleren.
2.1.1	Informatieronde management
Om u op inhoud te laten overtuigen mag u van de EVC-aanbieders verlangen dat zij een informatieronde houden voor het management. Let er hierbij op dat zowel u als de aanbieder, EVC in de
brede context van HR en Mobiliteit plaatst om zo het rendement in de volle breedte te benutten.
Stel kritische vragen om erachter te komen of de dienstverlening een inzet is die uw ambitie waar
kan maken. Naast algemene informatie over EVC, de procedure en de condities, kunt u dieper
ingaan op thema’s als loopbaanontwikkeling, employability, verkorte leerweg en contacten met
opleiders (zie ook hoofdstuk 1 onder “keuze aanbieder”).
Tijdens de pilot heeft er geen informatieronde maar een informatieoverdracht plaatsgevonden
in de fase bij het opstarten van de trajecten, geïnitieerd door het A&O fonds Provincies, IPO,
de deelnemende provincies en de gekozen EVC-aanbieder, Libereaux BV.
2.1.2	Doelstelling draagvlak
Door de informatieronde van een EVC-aanbieder, staan management en leidinggevenden achter
de inzet van EVC en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd. De vraag waarom u EVC wilt gaan
inzetten is beantwoord en actief ná het EVC-traject opgepakt (al of niet in samenwerking met de
EVC-aanbieder). Tijdens deze ronden worden de kaders helder waarom en waarbinnen u EVC/EVP
gaat inzetten.
Na de informatieronde aan het management en leidinggevende worden de informatieronden voor
de potentiële EVC-kandidaten (medewerkers) gehouden. Deze informatieronden zijn gebaseerd en
afgestemd op de ambitie van de organisatie.
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Leermomenten pilot
Uit de pilot is gebleken dat het een goede zaak is om de medewerkers te overtuigen om deel
te nemen aan een EVC-traject in het kader van persoonlijke ontwikkeling en flexibilisering.
De bewustwording van het eigen kunnen wordt vergroot alsmede de wil om verder te groeien,
zowel intern als extern. Deze uitkomst wordt opgepakt door de HR-afdeling van de provincie.
EVC en EVP kunnen op een positieve manier bijdrage aan het bewustwordingsproces
van uw medewerkers. De bewustwording richt zich op de werkperceptie (betrokkenheid
en waardering) en het zelfbeeld rondom het eigen functioneren (aanwezige kennis en
vaardigheden en de mate van ontwikkelen (employability)). De medewerkers zullen uw aanbod
als een cadeautje ervaren, een kans die ze niet voorbij willen laten gaan.
Wees transparant en verlang dit ook van de EVC-aanbieder; immers, EVC is niet voor
iedereen een geschikt instrument!

2.2	Draagvlak bij management medewerkers
Om de medewerkers goed te informeren mag u van de EVC-aanbieder verlangen dat zij een
informatieronde/presentatie verzorgt voor alle medewerkers. Hierin wordt de medewerker
geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van EVC, welke stappen zij tijdens het traject moeten
doorlopen, wat er van de medewerker wordt verwacht en wat de tijdsbesteding is. Het is
gebruikelijk om na de algemene presentatie ruimte te bieden voor individuele gesprekken
(niet telefonisch) om de meerwaarde van EVC individueel te toetsen en te bekijken of het zin
heeft om een EVC-traject aan te gaan.

Leermomenten pilot
Tijdens de pilot zijn door A&O fonds Provincies en de EVC-aanbieder presentatieronden gehouden
onder de aankondiging van “Een broodje EVC: u komt toch ook?”. Tijdens een lunchbijeenkomst
zijn groepen van ongeveer 20 tot 40 medewerkers geïnformeerd over de werking van EVC
en wat je ermee kunt (en niet). Het is gebleken dat deze manier van kennisoverdracht zeer
toegankelijk is en -door de groepsgewijze aanpak- ook breed inzetbaar.

2.3	Doelgroep bepaling
2.3.1	Interne en externe mobiliteit
Het is aan u als provincie om te bepalen welke medewerkers een EVC-traject krijgen aangeboden.
U kunt ervoor kiezen om een bepaalde doelgroep te benaderen om bijvoorbeeld op deze manier
de informatieverstrekking op een zelfde werkwijze over te brengen en ervaring op te doen met
de sector. Ook kan er voor een individuele benadering worden gekozen. Onthoud wel dat met
iedere medewerker een gedegen intakegesprek wordt gevoerd ter beoordeling of hij/zij vooreen
EVC-traject in aanmerking komt. Met andere woorden: tijdens het vrijblijvende intakegesprek moet
blijken of EVC/EVP een geschikt instrument is.
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Leermomenten pilot
De provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben ervoor gekozen om kandidaten te
selecteren welke werkzaam zijn in de secretariële/ondersteunende hoek. Echter iedere
medewerker komt hiervoor in aanmerking dus is de keuze aan u.
Al snel bleek dat collega-medewerkers van de EVC-kandidaten nieuwsgierig werden en
ook mee wilden doen. De EVC-kandidaten van de deelnemende provincies zijn prima
ambassadeurs van het instrument gebleken.

Nadat u bepaald heeft wie er mee gaat doen aan EVC, wordt de doelgroep geïnformeerd. Het is
gebruikelijk om in een persoonlijk gesprek met de kandidaat te bepalen of EVC/EVP geschikt is.
Uw medewerker meldt zich vrijwillig voor het traject en doorloopt het proces. In bijlage 1 is het
proces van EVC opgevoerd. Gemiddeld bedraagt het traject 12 weken waarbij de kandidaat tussen
de 15 en 40 uur (eigen) tijd investeert. Deze tijd bedraagt zowel de begeleidingstijd, het zoeken
naar de ‘bewijslast’ alsmede het afrondende interview.

2.4

Het traject na EVC

Het EVC-traject is afgerond zodra de kandidaat zijn of haar EVC-rapportage met certificaat heeft
ontvangen. Deze uitreiking geschiedt door de begeleider waarbij de doelstelling (loopbaandoel)
van EVC teruggehaald wordt en advies wordt gegeven voor de vervolgstappen. Tijdens deze
uitreiking worden drie thema’s besproken, te weten (1) bewustwording, (2) ontwikkeling en (3)
verkorte leerweg. In onderstaande paragrafen worden deze verder beschreven.
2.4.1

Bewustwording

Door aandacht te geven aan de medewerkers en actief vragen te stellen over loopbaan,
werkervaring, projecten waar ze trots op zijn én dit geheel te valideren middels de methode van
EVC, wordt de bewustwording vergroot. Dit proces, met name tijdens de fase “Verzamelen”,
vergroot de bewustwording rondom capaciteit, loopbaandoel en ontwikkelmogelijkheden. Door
dit gegeven te koppelen aan de uitreiking, de beoordeling, levert dit een actieve houding op.
Medewerkers worden gestimuleerd in beweging te komen.
2.4.2	Ontwikkeling
De EVC-rapportage geeft inzicht in de afstand die men heeft tot een bepaald niveau/diploma van
de gekozen opleidingsstandaard. Tezamen met de hierboven genoemde bewustwording vormt dit
een startmoment voor persoonlijke ontwikkeling. Het geformuleerde loopbaandoel krijgt immers
vorm mede aan de hand van de uitkomst van het EVC-traject. De afronding van het EVC-traject
geldt daarmee ook als startmoment voor verdere ontwikkeling. Het is daarom raadzaam om de
afsluiting van het traject in gezamenlijkheid met de EVC-aanbieder en de leidinggevende/afdeling
HR te doen. Een warme overdracht is daarom van essentieel belang om de positieve flow van de
kandidaat in te zetten en te benutten.
In de pilot heeft er een overdracht van uitkomsten plaatsgevonden, alsmede een uitleg aan de
manager/afdeling HR hoe een EVC-rapportage geïnterpreteerd moet worden.
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Men kan het traject afsluiten met een module ‘Solliciteren met je ErVaringsCertificaat’ om ook
daadwerkelijk de mobiliteit, ontwikkeling en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker
te bevorderen. Deze module heeft als doel EVC-kandidaten handvatten mee te geven om hun
certificaat of profiel effectief in te zetten op de arbeidsmarkt en op juiste wijze te gebruiken binnen
Social Media. Ook hier wordt de afstemming gezocht met uw organisatie.
2.4.3

Verkorte leerweg via opleider

Het doel van een kandidaat kan zijn om middels het EVC-traject uiteindelijk een diploma te behalen.
Het is hierbij mogelijk om de EVC-rapportage aan te bieden aan een examencommissie van een
ROC met het verzoek om een advies te geven voor een vrijstelling op de gekozen opleiding.
Dit advies is voorbehouden aan de examencommissie. De actualiteit hierbij is dat ROC’s hier niet
eenduidig mee omgaan. Tijdens de pilot is de EVC-aanbieder actief hierover in gesprek gegaan
met onder andere ROC Mondriaan in Den Haag en ROC Midden-Nederland in Utrecht. Met deze
ROC’s is afstemming gezocht over de wijze van aanbieden. De afspraken hebben betrekking op
de vorm van de rapportages, de inhoud van de portfolio’s en de beoordelingsinstrumenten voor de
assessoren.
De realiteit wil dat niet iedere kandidaat de route tot diplomering wil afleggen. Alleen het proces en
de rapportage kunnen reeds voldoende zijn om invulling te geven aan het loopbaandoel. Om toch
inzicht te krijgen in de route van vrijstelling is het raadzaam om dit te vragen bij de EVC-aanbieder.
2.4.4

Praktijkvoorbeelden EVC-kandidaten

Hieronder volgen twee voorbeelden van kandidaten die eerder bij Libereaux een EVC traject
hebben gevolgd. Deze kandidaten hadden met het volgen van het EVC-traject verschillende doelen
voor ogen. Het eerste gaat in op EVC als loopbaaninstrument en het tweede voorbeeld gaat in op
een kandidaat die EVC heeft ingezet met als doel het behalen van een diploma.

Voorbeeld 1: EVC als loopbaaninstrument

‘EVC als loopbaaninstrument’
Libereaux heeft EVC ingezet bij een welzijnsinstelling in Oost-Nederland. De doelgroep betrof
acht medewerkers die boventallig waren. Het volgen van een EVC-traject maakte deel uit van
het sociaal plan en behoorde zodoende tot de mogelijkheden.
Een aantal kandidaten had jarenlange werkervaring als sociaal-cultureel werker. Logischerwijs
werd met hen een EVC-traject gestart ten aanzien van de opleidingsstandaard Sociaalcultureel werker, Mbo-niveau 4. Daarnaast gingen kandidaten op voor Helpende Zorg en
Welzijn (mbo-niveau 2) en een enkeling startte een traject voor Zorghulp (mbo-niveau 1).
Met elke kandidaat is een concreet loopbaandoel vastgesteld. Voor veel kandidaten was
EVC een uitgelezen kans om hun jarenlange werkervaring erkend en gebundeld te krijgen.
Bovendien kreeg men hierdoor een duidelijk beeld van de opgedane competenties, waarmee
het zelfvertrouwen van deze mensen zichtbaar groeide. Uiteindelijk hebben alle kandidaten
het traject met succes doorlopen en heeft het een achttal mooie ErVaringsCertificaten opgeleverd.
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Een aantal kandidaten heeft het ErVaringsCertificaat gebruikt in de zoektocht naar een nieuwe
functie. Deze personen hebben het resultaat van het EVC-traject vermeld op hun cv en zijn op
zoek gegaan naar vacatures en functies die aansluiten op de gekozen opleidingsstandaard.
Voor drie kandidaten (sociaal-cultureel werkers) heeft het EVC-traject zelfs geresulteerd in een
functie bij de betreffende welzijnsinstelling. Blijkbaar heeft het resultaat van deze trajecten
de beslissers binnen de instelling doen overtuigen dat de drie kandidaten van meerwaarde
kunnen zijn en alsnog kunnen aanblijven. Voor deze kandidaten was dit een geweldige
beloning voor de inzet die ze getoond hebben tijdens het EVC-traject!

Voorbeeld 2: EVC als diplomadoel

‘Het verzilveren van een EVC-rapportage’
Kandidaat X is gedurende 29 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Hengelo in diverse
functies. Wegens bezuinigingen kwam hij op straat te staan. Vanuit het UWV werd hem
vervolgens een EVC-traject aangeboden wat hij met beide handen heeft aangepakt.
Kandidaat X kwam in contact met Libereaux, erkend EVC-aanbieder. Middels een EVC-traject
wilde hij zijn competenties meten ten opzichte van de opleidingsstandaard ‘ReceptionistTelefonist’.
De heer X heeft het EVC-traject met goed gevolg afgerond. Op basis van het opgebouwde
portfolio en het criteriumgericht interview zijn alle werkprocessen erkend.
De heer X heeft zijn EVC-rapportage vervolgens aangeboden bij het ROC van Twente.
Dit omdat zijn doel was om middels EVC een diploma te behalen. De examencommissie van
het ROC heeft het verzoek vervolgens in behandeling genomen. Conclusie is dat de heer
X in aanmerking komt voor verzilvering van de werkprocessen. Omdat de beheersing van
Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen niet in het EVC traject zijn vastgesteld, moest
de heer X voor deze vakken alsnog geëxamineerd worden en dient hij deze examens met
goed gevolg af te ronden om voor een diploma in aanmerking te komen.
De vakken heeft de heer X inmiddels met goed gevolg weten af te ronden!
Middels het volgen van een EVC-traject heeft de heer X door middel van een verkort traject
uiteindelijk een diploma behaald voor de werkzaamheden die hij jarenlang heeft uitgevoerd.
In plaats van een tweejarige opleiding te volgen heeft de heer X binnen een half jaar zijn
diploma weten te behalen. Met dit diploma op zak staat hij sterker op de arbeidsmarkt.
Tevens kan de heer X gerichter zoeken naar een nieuwe baan.
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Provincie Zuid-Holland enthousiast over pilot Erkennen
Verworven Competenties

“EVC-traject geweldige kans
voor werkgever en werknemer”
Provincie Zuid-Holland nam dit voorjaar deel aan de pilot Erkennen Verworven
Competenties (EVC). Een groep van 27 secretaresses inventariseerde in een persoonlijk
traject welke werkervaring te verzilveren is in een certificaat of diploma. “EVC is een
geweldige kans voor de werkgever en werknemers”, zegt manager Thijs Kouwenberg
van provincie Zuid-Holland.
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Volgens Thijs Kouwenberg, bureauhoofd bij
provincie Zuid-Holland, snijdt het mes aan twee
kanten: “Een werkgever heeft er belang bij om
flexibel inzetbare mensen in dienst te hebben.
Voor een werknemer heeft een traject Erkennen
Verworven Competenties dezelfde plus: het zorgt
ervoor dat je beter op de arbeidsmarkt staat.
Dubbel voordeel dus.”

“Een werkgever heeft er
belang bij om flexibel
inzetbare mensen in dienst
te hebben.”

Provincie Zuid-Holland neemt sinds begin
maart deel aan de pilot ‘Erkennen Verworven
Competenties (EVC), het Ervaringscertificaat’.

Verdampen

De pilot is een initiatief van het A&O Provincies

Thijs Kouwenberg geeft als bureauhoofd leiding

en het Interprovinciaal Overleg (IPO)/

aan de bijna 30 secretaresses van de afdelingen

Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV).

bestuur en concernzaken en vijftien medewerk(st)-

Behalve Zuid-Holland neemt ook provincie

ers van het centrale loket van provincie

Noord-Brabant deel aan de pilot die bouwstenen

Zuid-Holland. Hij zag het secretaressevak

levert voor een handleiding over EVC-trajecten

afgelopen jaren veranderen. Kouwenberg:

binnen provincies.

“Vroeger deed een secretaresse het hele palet
aan taken, van agendabeheer tot notulen.
Maar een deel van de oude taken verdampt.

Met de huidige ICT-toepassingen kunnen

hebben een afgeronde hbo-opleiding als

leidinggevende tegenwoordig best zelf een

startkwalificatie, anderen zijn in de loop

agenda bijhouden. Zo verdwijnen meer taken.”

der jaren zonder diploma opgeklommen

Kouwenberg verwacht dat in de toekomst nog

tot secretariaatsmedewerkster. Maar in de

maar twee types ondersteuners overblijven:

praktijk zijn dit heel ervaren dames die op de

“De secretaresse die als personal assistant echt

arbeidsmarkt een betere spinoff hebben iemand

veel werk afvangt een gedeputeerde, directeur

die net van school komt”, aldus Kouwenberg.

of wethouder. En daarnaast ondersteuners
die binnen klantcontactcentra telefoontjes

Waardering

beantwoorden en notities maken. Meer niet.”

De deelnemers zijn momenteel druk bezig hun
kwaliteiten en competenties in kaart te brengen,
vertelt hij. De deelnemers verzamelen allerlei

“Het aanbieden van
een EVC-traject biedt
mensen meer kansen en
leidt tot breder inzetbare
medewerkers.”

bewijzen in een map die dient als persoonlijk
portfolio. Ook worden functioneringsgesprekken
gehouden. Kouwenberg: “De medewerkers zijn
heel enthousiast. Ze vinden het leuk om te doen
en helpen en ondersteunen elkaar. Soms hoor je
wel wat gesteun, want ze moeten flink aan de
bak. Als het werk het toelaat mogen ze daarom
ook onder werktijd aan het portfolio werken.
Er is vooral veel waardering dat er in hen
geïnvesteerd wordt en zij nu eens de mogelijkheid

Cadeautje

krijgen om hun kansen op de arbeidsmarkt

Omdat de organisatie door deze veranderingen

te vergroten.” De provincie betaalt het traject

in de toekomst minder secretaresses nodig heeft,

en medewerkers kunnen hun persoonlijk

is het voor de huidige medewerkers goed om

ontwikkelingsbudget inzetten. Het A&O Provincies

hun eigen mogelijkheden te kennen. Een EVC-

ondersteunt in de pilot elk gestart traject met

traject biedt de medewerkers de kans hun eigen

honderd euro.

werkervaring in kaart te brengen. Mogelijk leidt
dat tot een certificaat. Kouwenberg nodigde

Geslaagd

daarom op 8 maart alle secretaresses uit voor

Vanuit de begeleidingscommissie van de

een startbijeenkomst waar de dames en enkele

pilot heeft Kouwenberg contact met provincie

heren geïnformeerd werden over de pilot

Noord-Brabant. In dit ‘lotgenotencontact’,

en het EVC-traject. Kouwenberg: “Ik heb de

grapt Kouwenberg, wisselen beide provincies

mogelijkheden gepresenteerd als een cadeautje

ervaringen, tips en trics uit. “We denken nu

dat de mensen mochten uitpakken. En wat is

samen na over een feestelijke afsluiting van de

nou leuker om te doen?”

eerste trajecten”, zegt hij.
Want voor Kouwenberg is de pilot al geslaagd

Diverse doelgroep

als de 27 secretaresses straks door het erkennen

Van de aanwezigen besloten 37 secretaresses

van competenties beter op de arbeidsmarkt staan.

een intakegesprek te doen. Uiteindelijk startten

Kouwenberg: “Ik geloof echt in dit traject.

27 van hen een EVC-traject. In andere gevallen

Het is leuk en spannend. Zeker ook voor

adviseerde het externe bureau dat een traject

andere doelgroepen waarvan de functie door

te weinig meerwaarde had. De deelnemers

veranderingen onder druk komt te staan. Het

vormen volgens Kouwenberg een diverse groep.

aanbieden van een EVC-traject biedt mensen

“De leeftijd varieert van 24 tot 59 jaar.

meer kansen en leidt tot breder inzetbare

De meeste deelnemers zijn vrouw, maar er doen

medewerkers. Dat is in ieders belang.”

ook twee mannen mee. Sommige deelnemers
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3
Planning
projectaanpak
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe evc/evp als project- en proces kan
worden opgezet. Om EVC succesvol te laten zijn, zo bleek tijdens de pilot, is
een project- en procesmatige aanpak sterk aan te bevelen. Hierdoor is vooraf
duidelijk hoeveel tijd het van de kandidaten vraagt. Ook voor de provinciale
organisatie is helder wie, wat, wanneer gaat en moet doen.
Kortom: Een efficiente en transparante proces- en projectplanning draagt
bij aan een succesvolle uitvoering.
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“Met EVC weet
ik waar ik op dit
moment sta?”

Ingrid Vissers-Vonk
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Ingrid Vissers-Vonk (58)

senior secretaresse g edeputeerde H an W eber

“Ik ben aan het EVC-traject begonnen om voor mezelf
eens te kijken waar ik op dit moment sta.
Ik werk 29 jaar binnen de provincie Zuid-Holland en heb allerlei
in- en externe cursussen gevolgd. Wat is de waarde van het werk
dat ik tot nu toe heb gedaan? Welk niveau hoort daarbij?
Na mijn Mulo-A (1969) werkte ik veertien jaar in het bedrijfsleven.
In 1983 ben ik bij de provincie als datatypiste begonnen.
Daarna werkte ik als bureausecretaresse bij de afdeling Financiën,
als afdelingsecretaresse voor het hoofd afdeling P&O en als
secretaresse voor de Provinciesecretaris. Sinds zeven jaar werk
ik als secretaresse voor een van de leden van het college van
Gedeputeerde Staten. Het EVC-traject was leerzaam met het
invullen van startformulieren, bewijzen verzamelen en 360 graden
feedback vragen. Het was ook leuk om te doen, maar erg
tijdrovend en intensief, gezien mijn drukke baan. Ik vond het
vooral leuk dat allerlei kleine dagelijkse dingen die je doet naar
de oppervlakte komen, omdat je ze nu eens benoemt. Gelukkig
kon ik soms bij verschillende onderdelen deels dezelfde informatie
gebruiken. Het vak secretaresse vind ik erg boeiend, nooit saai.
Geen dag is hetzelfde.”
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3.1

Planning

Om EVC goed in te zetten binnen uw organisatie kan onderstaande planning worden
aangehouden. De planning start na het moment dat u een keuze heeft gemaakt voor een EVCaanbieder. Het betreft een volgtijdige verhandeling van activiteiten, waarbij aandacht is voor het
volgende:
– Opstart EVC-traject
– Presentatie managers en HR (draagvlak creëren bij managers zodat men de medewerkers
		

goed kan informeren)

– Inventariseren potentiele medewerkers
– Verzorgen informatiebijeenkomst (presentatie) medewerkers
– Faciliteiten
– Afgeschermde spreekruimte voor intake- en begeleidingsgesprekken op locatie
– Praktische faciliteiten
– Condities EVC-traject
– Financiering
– WVA (subsidieregeling)
Hieronder vindt u de belangrijkste actiepunten vanaf het moment dat de keuze voor de EVCaanbieder is gemaakt. Middels dit actieplan wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke taak
en in welk tijdsbestek actie ondernomen zou kunnen worden.
Wat

Wanneer

Wie

Verzorgen presentatie HR afdeling en management

Opstartfase

EVC-aanbieder

Inventarisatie medewerkers

Opstartfase

Provincie

Uitnodigen medewerkers voor informatieronde

Opstartfase

Provincie

Verzorgen informatieronde voor kandidaten

Opstartfase

EVC-aanbieder

Faciliteiten regelen (o.a. spreekruimtes)

Opstartfase

Provincie

Overzicht aangemelde kandidaten aanleveren
bij provincie

Start traject
Week 1

EVC-aanbieder

Uitnodigen kandidaten intakegesprek

Start traject
Week 2

EVC-aanbieder

Uitnodigen kandidaten begeleidingsmomenten

Gedurende traject

EVC-aanbieder

Evaluatie plannen met EVC-aanbieder en Provincie

Min. 2 evaluatiemomenten.
Circa 6 en 10 weken na opstart.

EVC-aanbieder

Criteriumgericht interview plannen

Einde traject kandidaat

EVC-aanbieder

Monitoring project

Continu

EVC aanbieder
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3.2 	Tijdsinspanning kandidaten
Hieronder het tijdspad van een EVC-traject weergegeven.
Het EVC-traject bestaat uit circa zes contactmomenten. Tijdens de informatieronde wordt de
medewerker geïnformeerd over het traject. Vervolgens zullen er een intakegesprek en twee à drie
begeleidingsmomenten plaatsvinden om het portfolio te vullen. Het criteriumgericht interview
vindt plaats zodra het portfolio gereed is. Tot slot zal er een moment (individueel of gezamenlijk)
plaatsvinden waarbij het certificaat en de rapportage worden uitgereikt.
De basis van het EVC-traject is het portfolio. Een kandidaat dient een portfolio te vullen met relevante
bewijsstukken. De tijdsinspanning hiervoor ligt tussen de 15-40 uur (inclusief contactmomenten).
Tijdens het vullen van het portfolio wordt de kandidaat begeleid door een portfoliobegeleider van
de betreffende EVC-aanbieder.
Per kandidaat kan het EVC-traject er als volgt uit zien (duur circa 12-15 weken).
Wat

Wa n n eer

1

Informatieronde

Opstartfase

2

Intakegesprek

Week 1

3

Begeleidingsmoment 1
Zoeken naar bewijsstukken
360 graden feedback uitvoeren

Week 3

4

Begeleidingsmoment 2 (evt. moment 3: uitloop)
Afronden bewijsstukken
Definitief maken portfolio

Week 5-7

5

Criteriumgericht interview

Week 9

6

Uitreiking

Week 12
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4
Aan de slag
met duurzame
inzetbaarheid
In de voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste elementen van EVC en
EVP besproken. De basis voor EVC is hiermee gelegd. nu nog de borging!
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“Je krijgt het niet
voor niets”
Linda Pelders
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Linda Pelders (37)

mana g ementassistente bureau E conomisch
B eleid en D eelneming en,
directie E conomie en M obiliteit provincie
Noord - B rabant

“Mijn huidige werk staat haaks op mijn achtergrond.
Ik heb als vooropleiding grafische vormgeving gedaan, maar die
opleiding heb ik niet afgemaakt. Daarom leek het me wel interessant
om een Ervaringscertificaat als toegevoegde waarde op mijn CV te
kunnen zetten.
Ik werk nu bijna vier jaar bij de provincie Noord-Brabant. Daarvoor
was ik telefoniste/receptioniste en secretaresse bij verschillende
bedrijven. Via een uitzendbureau kreeg ik de mogelijkheid om bij
de provincie aan de slag te gaan. Daar ben ik gebleven.
Het interne Opleidinghuis van de provincie Noord-Brabant heeft
een aantal secretaresses aangeschreven dat een pilot EVC begon.
Ik ben erover gaan lezen en het leek me wel wat. Eerlijk gezegd
had ik er wat meer van verwacht. Het is best veel werk om alle
bewijzen te verzamelen en de feedback te organiseren, maar dat
vind ik begrijpelijk; je krijgt het niet voor niets. Maar in het gesprek
met de assessor is inhoudelijk weinig op het portfolio ingegaan en
voelde ik me niet helemaal serieus genomen in mijn vak.
Er was weinig diepgang. Ik vind dat daardoor niet goed duidelijk
naar voren is gekomen waar mijn talenten liggen. Ik kreeg mede
daardoor ook de indruk dat het heel eenvoudig zou zijn om te
slagen voor het traject. Dat is een valkuil. EVC moet geen wassen
neus worden. Ik wil wel het gevoel hebben dat ik het verdien.”
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4.1 Checklist
EVC en EVP kan voor iedereen een geschikt instrument zijn, maar het is niet voor iedereen een
zinvol instrument. Het EVC-traject is vastgelegd in de kwaliteitscode, toegevoegd als bijlage 4,
die iedere aanbieder moet respecteren en uitvoeren. Vergewis u ervan dat dit proces op voorhand
helder voor u is.
Indien u eenmaal een keuze heeft gemaakt voor een EVC-aanbieder kunt u aan de slag.
Aan de hand van onderstaande checklist kunt u het proces, samen met de aanbieder, inrichten.
Let wel, u hebt de regie!

Wan n ee r

Wat

Wie

Opstartfase

Verzorgen presentatie HR-afdeling en management.

EVC-aanbieder

Opstartfase

Inventarisatie medewerkers.
Collectieve goedkeuring (optioneel).

Provincie

Opstartfase

Uitnodigen medewerkers voor informatieronde.

Provincie

Opstartfase

Verzorgen informatieronde voor kandidaten.

EVC-aanbieder

Opstartfase

Faciliteiten regelen (o.a. spreekruimte).

Provincie

Start traject
Week 1

Overzicht aangemelde kandidaten aanleveren bij
provincie.

EVC-aanbieder

Start traject
Week 2

Uitnodigen kandidaten intakegesprek.

EVC-aanbieder

Gedurende traject

Uitnodigen kandidaten begeleidingsmomenten.

EVC-aanbieder

Minimaal 2
evaluatiemomenten.
Circa 6 en 10 weken na
opstart

Evaluatie plannen met EVC-aanbieder en provincie.

EVC-aanbieder

Einde traject kandidaat

Criteriumgericht interview plannen.

EVC-aanbieder

Continu

Monitoring project.

EVC aanbieder
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Su cces fa c tor
Commitment verkrijgen en het erbij betrekken van het management.
In de onderlinge communicatie de koppeling maken tussen de ambitie van de
organisatie en het loopbaandoel van de kandidaten.
Commitment creëren bij medewerkers (bijv. m.b.v. flyermateriaal).
Commitment creëren bij medewerkers (bijv. m.b.v. flyermateriaal).
Het verbeteren van de inzetbaarheid en vergroten van het zelfinzicht staat
centraal.
Informatieve en transparante voorlichting aan de medewerkers en managers over
EVC en EVP.
Deelname op basis van vrijwilligheid zorgt ervoor dat deelnemers gemotiveerd
zijn om deel te nemen aan EVC procedure.
Begeleiding op de werkplek van de medewerker is gewenst.
Tijdige communicatie tussen EVC-aanbieder en provincie is cruciaal.
Medewerkers de keuze te laten tussen EVC/EVP of een ander traject (advies).
Een gedegen formulering van het loopbaandoel is essentieel.
De EVC-aanbieder dient een individuele benadering te hanteren in de
begeleiding.
Bewustwording creëren bij kandidaten om het traject gemotiveerd af te ronden.
In de onderlinge communicatie de koppeling maken tussen de ambitie van de
organisatie en het loopbaandoel van de kandidaten.
Afspraken maken met een opleider (bijv. ROC) t.a.v. verzilvering (optioneel).
Begeleiding op de werkplek van de medewerker is gewenst.
Tijdige communicatie tussen EVC-aanbieder en provincie is cruciaal.
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Vo l da a n

Nadat er binnen uw organisatie ervaring is opgedaan met EVC (EVP) kunt u ervoor kiezen om
het instrument verder in uw organisatie te borgen. Gelet op het rendement van EVC en EVP wordt
geadviseerd om dit binnen de organisatiedoelstelling rondom mobiliteit en loopbaan in te bedden.
De logische plaats is hierbij de afdeling HR van uw organisatie.
Leermoment
Uit de pilot is gebleken dat EVC een betrouwbaar mobiliteitsinstrument is. Een dergelijk
instrument zou voor uw medewerkers altijd beschikbaar moeten zijn. Dit zou bewerkstelligd
kunnen worden door EVC onderdeel te laten uitmaken als keuzeonderdeel van een
loopbaaninstrument binnen uw organisatie. Daarnaast kan EVC een startpunt zijn voor
medewerkers die een vervolgopleiding wensen te starten. Heeft een medewerker een EVCtraject doorlopen, dan kunt u ervoor kiezen om deze na bijvoorbeeld vijf jaar te updaten.
U doet er verstandig aan om één of meerdere EVC-aanbieders aan u te verbinden als
preferent leverancier. Naast een uniforme benadering van medewerkers kunt u op deze
manier efficiënt met trajecten omgaan, zowel in geld als proces. De nieuwsgierigheid naar het
instrument zal door de herkenbaarheid worden vergroot.

Het doorlopen van deze handleiding, het feitelijk inzetten en leren van de trajecten, vormen de
basis voor optimaal en duurzaam inbedden van de instrumenten in uw organisatie.

4.2 Borging
Nadat uw organisatie ervaring heeft opgedaan met de EVC en EVP-trajecten, is het raadzaam om
deze thema’s structureel binnen het HR-beleid te positioneren. Hiertoe formuleert u beleidsuitgangspunten rondom de thema’s “informatie”, “proces” en “ontwikkeling”. Deze beleidsuitgangspunten
zijn gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens de EVC en EVP-trajecten.
De primaire reden om EVC en EVP duurzaam in te zetten is gelegen in het feit dat het daardoor
meer rendement oplevert voor zowel medewerker als organisatie. Het wordt daardoor meer dan
alleen maar het inzetten van een instrument. U kunt de organisatieambitie koppelen aan hetgeen
u aanbiedt aan uw medewerker, een uniform proces aanbieden aan uw medewerkers en uw
medewerkers krijgen een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen carrière.
Mogelijke beleidsuitgangspunten bij:
Informatie
– EVC en EVP wordt als nulmeting ingezet bij de ontwikkeling van medewerkers, waarbij zowel
interne als externe mobiliteit tot de mogelijkheden.
– De organisatie is in ontwikkeling, waarbij medewerkers in staat worden gesteld om mee te
bewegen. Deze beweging wordt gestimuleerd door o.a. EVC en EVP aan te bieden (selectie).
– De organisatie wil medewerkers in staat stellen om zich op een efficiënte manier te ontwikkelen.
Door middel van EVC en EVP krijgen mensen meer besef dat ze verantwoordelijkheid dragen
over hun eigen carrière.
– Leg de informatie vast in het personeelssysteem c.q. SPP database
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Proces
– Het proces vormt een vehicel dat past bij het organisatiebeleid rondom mobiliteit, loopbaan en
duurzame inzetbaarheid.
– De kandidaten krijgen voldoende ruimte (tijd en geld) om het proces met goed gevolg te doorlopen.
– Het proces komt pas goed tot zijn recht door intensieve en persoonlijke begeleiding door een
EVC-aanbieder.
– Het proces kent een kop en een staart: het EVC/EVP-traject heeft een gemiddelde doorlooptijd
van 12 weken.
Ontwikkeling
– Er vindt een zogenaamde warme overdracht plaats om het primaire doel waarvoor het traject
werd ingezet, ook daadwerkelijk vorm te geven en concreet te maken.
– De organisatie committeert zich aan de opdracht om mensen de ontwikkeling aan te laten gaan
die past bij de organisatie ambitie.
– De uitkomst vormt het begin punt van een persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, hetzij
richting opleiden hetzij richting organisatie specifieke ontwikkeling.
Aanpak is om een start te maken om EVC en EVP in het HR-beleid te verankeren. Op deze manier
ontstaat er continuïteit en uniformiteit, twee belangrijke peilers om de trajecten succesvol in te zetten.
Door het een vast onderdeel te laten worden van het algehele HR-beleid binnen uw organisatie,
ontwikkelt het instrument zich met u mee; u stelt uzelf in staat om gericht mobiliteit te managen.
Uit de pilot is gebleken dat EVC ook een bewustwordingsinstrument is voor medewerkers. Helemaal
als het op eenzelfde afdeling wordt ingezet. Het wordt dan ook nog een collectieve beleving, een
sfeer die je vanuit HR-oogpunt niet anders kan dan oppakken én gebruiken. Wees transparant en
open over de inzet van EVC/EVP.
Een ander voordeel is dat u door het gebruik van dezelfde methodiek (in portfolio opbouw en
persoonlijke rapportages), de trajecten ook kunt inzetten als onderdeel van het POP, het Persoonlijk
Ontwikkel Plan. Je kunt de medewerker uitdagen om actief aan de slag te gaan met zijn of haar
ontwikkelkant.
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Bijlagen
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“Ik ben echt heel erg
tevreden over het
eindresultaat.”

S a m a n t h a V l u g g e n - K r ay e n o o r d
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S a m a n t h a V l u g g e n - K r ay e n o o r d ( 2 8 )

bestuursassistente g edeputeerde
R o g ier van der S ande

“Ik heb het eindresultaat gezien en daar ben ik erg blij
mee. Het Ervaringsprofiel (EVP) is een heel mooi rapport geworden
dat ik als extra bewijs naast mijn Curriculum Vitae kan leggen.
Ik werk nu zes jaar bij de provincie Zuid-Holland. Als achtergrond
heb ik VWO en een mbo-opleiding secretaresse/managementassistent.
Het EVP leek me handig om naast mijn CV te kunnen gebruiken.
In de toekomst wil ik meer projectmatig werk gaan doen en het
EVP laat zien wat ik daarvoor in huis heb. Ik heb met bewijzen vijf
zelf gekozen competenties aangetoond: plannen en organiseren,
samenwerken en overleggen, richten op de behoefte van de klant,
kwaliteit leveren en beslissen en activiteiten initiëren. Na het
intakegesprek heb ik mijn portfolio overlegd en dat stak gelukkig
prima in elkaar. Er ligt nu een mooi rapport dat mijn sterke kanten
onderstreept. Ik ben echt heel erg tevreden over het eindresultaat.”
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1	Overzicht kwalificatiedossier
managementassistent
Overzicht van het kwalificatiedossier
Een kwalificatiedossier kan een of meerdere kwalificaties bevatten. Met behulp van onderstaande
matrix wordt duidelijk gemaakt waar de verwantshap tussen de verschillende kwalificaties zich
bevindt en waar de kwalificaties van elkaar verschillen.
Indien een dossier slechts 1 kwalificatie bevat, wordt in deze matrix alleen het overzicht gegeven
van de kerntaken en werkprocessen die bij deze kwalificatie horen.
Legenda:
K1: Secretaresse
K2: Juridisch secretaresse
K3: Medisch secretaresse
K4: Directiesecretaresse/Managementassistent

Kern ta a k

Kerntaak 1:
Voert taken rondom
informatiemanagement uit.

We r k p r o ces

Kwa l i f i c at i e
K1

K2

K3

K4

1.1 Zorgt voor de schriftelijk informatie-uitwisseling.

x

x

x

x

1.2 Zorgt voor de mondelinge (telefonische) 		
informatie-uitwisseling.

x

x

x

x

1.3 Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief.

x
x

x

x

x

x

x

1.4 Verzorgt de dossiervorming en het dossierbeheer.

Kerntaak 2:
Voert taken rondom
planning en organisatie
uit.

1.5 Onderhoudt het relatienetwerk.

x

1.6 Voert administratieve taken uit.

x

2.1 Beheert de agenda

x

2.2 Regelt vergaderruimten en faciliteiten.

x

x

x

x

x

2.3 Organiseert bijeenkomsten.

x

x

2.4 Maakt verslag en handelt zaken af.

x

x

x

x

2.5 Ontvangt bezoekers.

x

x

x

x

2.6 Bereidt het spreekuur voor, ontvangt patiënten,
maakt vervolgafspraken en handelt zaken af.
2.7 Regelt reizen en accomodaties.

x
x

x

x

2.8 Beheert kleine budgetten en handelt financiële
zaken af.
2.9 Handelt facturern en declaraties af.
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x

x
x

x

x

x

2	Inhoud EVC-traject

De inhoud van onderstaand EVC-traject is gebaseerd op het doorlopen proces tijdens de pilot.
Het kan zijn dat andere aanbieders minder of andere stappen doorlopen. Hieronder worden
de belangrijkste pijlers van het EVC-traject besproken. Deze komen terug in de stappen die een
individuele kandidaat doorloopt.
Intakegesprekken
Als er meerdere kandidaten worden aangemeld, wordt er een gezamenlijke informatiebijeenkomst
georganiseerd waar de kandidaten algemene informatie krijgen over de inhoud en verloop van het
EVC- en EVP-traject. Gaat het slechts om een aantal aanmeldingen, kan ervoor worden gekozen om
deze informatie tijdens individuele gesprekken te verstrekken.
Naar aanleiding van de gezamenlijke informatiebijeenkomst kunnen de kandidaten een interesseformulier invullen, waarmee zij aangeven geïnteresseerd te zijn en daarmee een intakegesprek
aanvragen. Indien de kandidaat een interesseformulier invult, krijgt hij/zij ook meteen een
portfoliomap. De portfoliomap wordt zowel tijdens het EVC- als EVP-traject gebruikt om bewijsstukken
en gemaakte opdrachten te verzamelen. De portfoliomap bevat ook een informatiegedeelte over
EVC en EVP, zodat de kandidaten alles nog eens rustig na kunnen lezen. De interesseformulieren
worden gebruikt om de kandidaten uit te nodigen voor een intakegesprek.
Het intakegesprek is een vrijblijvend gesprek tussen de kandidaat en een EVC/EVP-begeleider.
De begeleider legt de algemene informatie nogmaals kort uit en licht het verschil tussen EVC en
EVP duidelijk toe. De begeleider gaat met de kandidaat in gesprek over de verwachtingen en
(on)mogelijkheden van zowel het EVC- als EVP-traject. Op basis van gevolgde opleidingen en de
werkervaring van de kandidaat wordt gekeken naar de meerwaarde van een EVC- of EVP-traject.
Er wordt altijd gestart met de intentie om een EVC–traject te doorlopen. De mogelijkheid bestaat
dat gedurende het traject overgegaan wordt naar EVP. Indien de kandidaat kiest voor
EVC wordt er gekeken naar een geschikte opleidingsstandaard; deze dient als meetlat om de
ervaring van de kandidaat mee te vergelijken. Ook wordt aandacht besteed aan het loopbaandoel
van de kandidaat; heeft hij/zij een ontwikkeldoel of wil hij/zij uiteindelijk een diploma behalen
(diplomadoel)? Indien er wordt gekozen voor het EVP-traject bespreekt de begeleider met de kandidaat
op welk niveau dit traject zal zijn (mbo1, 2, 3, 4, of hbo) en welke competenties uiteindelijk
beschreven worden in het EVP. Voor beide trajecten wordt uitgelegd wat de verwachtingen zijn,
welke bewijsstukken er verzameld moeten worden en welke opdrachten gemaakt moeten worden.
Voor het gehele traject, zowel bij EVC als EVP, geldt dat de begeleider informatie en advies geeft.
De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de kandidaat zelf. Als tijdens het intakegesprek alle zaken
helder zijn wordt het aanmeldformulier ingevuld en de normcode ondertekend. Dit is tevens de
officiële aanmelding en de start van het gekozen traject.
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Begeleiding
Tijdens het EVC/EVP-traject is begeleiding voor de kandidaten noodzakelijk. Deze begeleiding
bestaat onder andere uit de selectie van kandidaten voor deelname aan het EVC-/EVP-traject, het
inzetten van de juiste instrumenten en de persoonlijke begeleiding gedurende het gehele traject.
Deze taak is gericht op de procesbegeleiding van individuele trajecten. Een belangrijk onderdeel
van de EVC-/EVP-begeleider is de begeleiding bij het vullen van het portfolio.
De kandidaat besluit na het intakegesprek om het traject in te gaan, dan wel EVC of EVP, en wordt
gekoppeld aan een begeleider. Veelal is dit de begeleider waarmee het intakegesprek is gevoerd.
Tijdens enkele begeleidingsmomenten (het aantal hangt af van de inzet en mogelijkheden van de
kandidaat) helpt de begeleider de kandidaat verder op weg. De begeleider geeft tips en ideeën om
een goed portfolio op te bouwen. Ook zorgt de begeleider voor een goede variatie van verzamelde
bewijsstukken, opdrachten en vragenlijsten/evaluaties. De hoofdtaak van de begeleider is het
informeren, adviseren en begeleiden van de kandidaat gedurende het gehele traject. Tijdens de
begeleidingsmomenten heeft de begeleider een coachende rol.
Portfolio
Tijdens de verzamelfase wordt een portfoliomap gevuld. Er wordt van de kandidaat verwacht dat
hij/zij zelf op zoek gaat naar geschikte bewijsstukken. De begeleider heeft hierbij een ondersteunende
rol en geeft tips over het soort bewijsstukken dat verzameld kan worden. Het kan gaan om
‘algemene’ bewijsstukken, zoals arbeidscontracten, functieomschrijvingen, competentieprofielen,
beoordelingsverslagen, getuigschriften, etc. Het kan echter ook gaan om ‘arbeidgerelateerde’
bewijsstukken. Dit zijn bewijsstukken die de kandidaat tijdens het werk gebruikt of heeft gemaakt,
zoals printscreens van het systeem waar de kandidaat mee werkt, checklist, e-mails, rapportages,
correspondentie, etc. Het doel van de portfoliomap is om een map te krijgen die een goed beeld
schetst van de kandidaat, zijn/haar ervaring en wat hij/zij allemaal kan.
De begeleider zal altijd een combinatie van algemene en arbeidgerelateerde bewijsstukken aanraden,
om zo een goed en volledig beeld te krijgen van de kandidaat. Naast de bewijsstukken die de
kandidaat zelf verzamelt, bestaat er ook ondersteunende bewijslast. Dit zijn instrumenten die vanuit
de EVC/EVP-aanbieder worden ingezet, om het beeld van de kandidaat nog vollediger te maken.
Het kan hierbij gaan om testen of evaluaties die de kandidaat zelf invult (zelfevaluatie) en evaluaties
die de kandidaat laat invullen door collega’s en leidinggevenden (360° feedback). Op deze manier
krijgt de begeleider (en assessor) inzicht in hoe de kandidaat zijn/haar eigen werkzaamheden
ziet en hoe anderen in het werkveld het functioneren van de kandidaat beoordelen. Voor sommige
opleidingsstandaarden bestaan ook de zogenoemde ‘zelftest & praktijkopdrachten’. Dit is
voornamelijk bedoeld voor de lagere niveaus (mbo 1 en 2) en geeft de begeleider (en assessor)
meer inzicht in de wijze waarop de kandidaat over bepaalde aspecten van het werk denkt en
hoe hij/zij handelt in bepaalde situaties. Tot slot bestaan er ook methoden om de kandidaat zelf
praktijksituaties te laten beschrijven. Door deze praktijksituaties krijgt de begeleider (en assessor)
inzicht in hoe de kandidaat handelt en in welke werkcontext de kandidaat precies werkt. De
methode die de kandidaat gebruikt voor het beschrijven van de praktijksituatie, ook wel STARTTmethodiek, zorgt voor een compleet en zo concreet mogelijke praktijksituatie. STARTT staat voor
Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Terugblik en Transfer. De kandidaat maakt gebruik van STARTTformulieren waarop de ervaringen ten aanzien van een werkproces beschreven kunnen worden.
In bijlage 5 wordt het formulier weergegeven.
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Belangrijk om op te merken is dat bij zowel het EVC- als EVP-traject een portfoliomap wordt opgebouwd.
Bij een EVC-traject wordt een opleidingsstandaard als uitgangspunt genomen en dient de kandidaat
allerlei bewijsstukken te verzamelen die van toepassing zijn op de opleidingsstandaard. Bij een
EVP-traject worden een bepaald niveau en een aantal gekozen competenties als uitgangspunt
genomen. De kandidaat verzamelt dan bewijsstukken die daarbij van belang zijn. De ingezette
instrumenten liggen aan het gekozen traject (EVC of EVP) en de gekozen richting. Elke kandidaat
krijgt op die manier een persoonlijke portfoliomap.
De verzamelfase is afgerond indien de portfoliomap een goed beeld geeft van wie de kandidaat
is, wat hij/zij kan en welke ervaring hij/zij tot nu toe heeft opgebouwd. De portfoliomap wordt
ingeleverd en de assessor (bij EVC-traject) beoordeelt de bewijsstukken aan de hand van een
aantal kwalitatieve criteria. De portfoliobeoordeling is een formulier waarin alle bewijsstukken
worden gekoppeld aan de VRAAK-criteria. Deze wordt ook ingevuld op de portfoliobeoordeling en
toegevoegd aan de portfoliomap.
Criteriumgericht interview
De assessor rapporteert bij EVC-trajecten welke competenties de kandidaat bezit en welke
werkprocessen de kandidaat beheerst ten opzichte van een opleidingsstandaard. Bij het EVP-traject
worden competenties herkend door de begeleider, evenals bij het schrijven van het ErVaringsProfiel.
De portfoliomap wordt door de begeleider geïnventariseerd. Dit gebeurt aan de hand van de
VRAAK-criteria waarbij de bewijstukken worden gewaardeerd. VRAAK staat voor Variatie,
Relevantie, Actualiteit, Authenticiteit en Kwantiteit Vervolgens wordt de portfoliomap aan de eerste
assessor gegeven, die de definitieve beoordeling van de bewijsstukken maakt. Dit gebeurt ook
aan de hand van de VRAAK-criteria en wordt geregistreerd in het portfoliobeoordelingsformulier.
Vervolgens gaat de eerste assessor in gesprek met de kandidaat.
De taak van de eerste assessor is het onderzoeken van aanwezige competenties en de beheersing
van werkprocessen, ten opzichte van de gekozen opleidingsstandaard. De eerste assessor besluit
of alleen een criteriumgericht interview voldoende is, of dat er ook een werkplekobservatie plaats
vindt. Dit hangt ook samen met het doel van de kandidaat, dat tijdens het intakegesprek is bepaald.
Tijdens het criteriumgericht interview wordt de kandidaat, op basis van het portfolio, op gestructureerde
wijze ondervraagd over mogelijk bewezen competenties. In dit criteriumgericht interview probeert
de eerste assessor onderbelichte competenties (die nog niet voldoende in het portfolio naar voren
zijn gekomen) te bewijzen. De assessor gebruikt hiervoor de STARTT- gespreksmethodiek, waardoor
de mogelijkheid wordt geboden om een uitgebreide toelichting te geven. Het criteriumgericht
interview neemt één tot anderhalf uur in beslag.
Voor een aantal kandidaten zal een werkplekonderzoek een geschikter instrument zijn om hun
competenties te toetsen. Een werkplekonderzoek is veelal een z.g. performanceassessment;
een combinatie van een criteriumgericht interview en een werkplekonderzoek. Dit houdt in dat
de eerste assessor, op basis van het portfolio, bepaalt welke competenties nog niet voldoende
zijn aangetoond. De eerste assessor zal tijdens het performanceassessment vragen om deze
competenties te laten zien. Eventueel kan de eerste assessor gerichte opdrachten geven om uit te
voeren en hierover vragen stellen.
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Door vragen te stellen over competenties en werkprocessen (zowel tijdens het criteriumgericht interview
als de werkplekobservatie) krijgt de eerste assessor een goed beeld van de kandidaat. De voorbeelden
en uitleg die de kandidaat heeft gegeven worden, naast de portfoliomap, meegenomen in de
beoordeling die de eerste assessor maakt. De beoordeling wordt beschreven in het ErVaringsCertificaat.
De eerste assessor beschrijft de aangetoonde competenties en werkprocessen van de kandidaat
nauwkeuring in het ErVaringsCertificaat. Hij/zij hanteert hiervoor een uniforme schrijfwijzer
(handleiding voor assessoren) om er voor te zorgen dat de onderbouwing secuur en accuraat is.
De schrijfwijzer zorgt er tevens voor dat rapportages conform de richtlijnen van kenniscentrum EVC
worden opgesteld en uniformiteit in de opbouw van de rapportages.
Nadat de eerste assessor het ErVaringsCertificaat heeft geschreven, wordt de rapportage nagekeken
door een tweede assessor. Deze kijkt tevens of het proces goed doorlopen is. De tweede assessor
heeft dus geen beoordelende maar een controlerende functie. Bij het EVP-traject schrijft de
begeleider de rapportage zelf. De rapportage wordt vervolgens ook nagekeken door een tweede
assessor.
Het is belangrijk dat zowel de eerste als tweede assessor bekend zijn met de materie en het proces
van EVC. Daarnaast moeten het gedegen, vakbekwame assessoren zijn die onafhankelijk en
objectief staan ten opzichte van de kandidaat.
Ontwikkeling kandidaat
Als het ErVaringsCertificaat door de tweede assessor is nagekeken en goedgekeurd, kan het
ErVaringsCertificaat worden uitgereikt. Dit gebeurt in een persoonlijk gesprek met de begeleider of
tijdens een gezamenlijke uitreiking.
Na ontvangst van het ErVaringsCertificaat blikt de begeleider samen met de kandidaat terug op de
resultaten die in de EVC-rapportage beschreven staan. Stap voor stap wordt het ErVaringsCertificaat
doorgenomen, waarbij de mogelijkheid bestaat voor de kandidaat om vragen te stellen. Daarnaast
evalueert de begeleider het traject en kijkt hij/zij samen met de kandidaat naar de vervolgstappen.
Het loopbaandoel dat tijdens het intakegesprek is vastgesteld vormt hierbij het uitgangspunt.
Indien de kandidaat besluit om na het EVC-traject het ErVaringsCertficaat te verzilveren of een
opleidingstraject te volgen, kan hij/zij de EVC-rapportage sturen naar een examencommissie
van de desgewenste opleiding. Ieder opleidingsinstituut beschikt over een examencommissie.
Deze commissie heeft eveneens tot taak om de EVC-rapportage te beoordelen en een persoonlijk
advies te geven over eventuele vrijstellingen naar aanleiding van de EVC-rapportage. Tijdens het
ontwikkelgesprek kan ook worden gekeken naar hoe de kandidaat kan gaan solliciteren met het
ErVaringsCertificaat/ErVaringsProfiel.
Een kandidaat kan ook samen met de leidinggevende op basis van het certificaat een Persoonlijk
Ontwikkel Plan (POP) opstellen. Op verzoek kan dit ook samen met de begeleider worden
opgesteld. Het formuleren van een POP heeft tot doel de kandidaat te voorzien van een advies
over hoe de competenties die nog onvoldoende zijn aangetoond, ontwikkeld kunnen worden.
Het ontwikkelen van een POP gebeurt doorgaans als blijkt dat niet alle benodigde competenties
aanwezig zijn. Het is hierbij aan de kandidaat en de organisatie om aan te geven dat hij/zij de
nog niet behaalde competenties (verder) wil ontwikkelen om toch te komen tot een kwalificatie.
Er kunnen ook voorstellen in worden opgenomen die de kandidaat zelf heeft ten behoeve van het
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ontwikkelen van de gewenste competenties. Ook als de EVC-procedure met een diplomadoel wordt
afgesloten kan er een Persoonlijk Ontwikkel Plan worden opgesteld. De ontwikkeling hoeft immers
niet te stoppen bij het behalen van één diploma. Veelal wordt er gebruikt gemaakt van een format
dat de kandidaat handvatten geeft om een POP op te stellen.
Evalueren
Voor elke EVC-aanbieder en -afnemer (i.c.de provinciale organisaties) is evalueren belangrijk.
Veelal wordt een uitgebreide evaluatiesystematiek gebruikt om de kwaliteit van EVC- en EVP-trajecten
te waarborgen en te verbeteren. De belangrijkste doelstellingen van elke evaluatie zijn:
– Inzichtelijk maken of de EVC-systematiek voldoet aan kwaliteitscode EVC (doet de aanbieder de
dingen op de juiste manier?);
– Inzichtelijk maken of de systematiek bijdraagt aan de (organisatie)doelstellingen van EVC/EVP
(doet de aanbieder de juiste dingen?);
– Inzichtelijk maken van de verbeterpunten van de EVC-/EVP-systematiek.
In bijlage 6 vindt u een voorbeeld van een evaluatieformulier.
Evaluatieformulieren zijn ontwikkelde vragenlijsten die zowel voor de klant (opdrachtgever) als voor
de kandidaat ingezet kunnen worden. Zo bestaan er verschillende evaluatietypes, met elk hun eigen
aandachtsgebieden.
Tijdens het afsluitende begeleidingsmoment (veelal ontwikkelgesprek) wordt de kandidaat gevraagd
om een evaluatieformulier in te vullen. Deze evaluatie richt zich op het EVC-/EVP-proces;
Wat vond de kandidaat van de dienstverlening, wat ging er goed en wat kan de volgende keer beter?
Het evaluatieformulier bevat vijf onderdelen, elke met een aantal stellingen. De kandidaat scoort de
aanbieder en kan per onderdeel additionele opmerkingen plaatsen.
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3	Kwaliteitscode EVC

Kwaliteitscode EVC
Code 1	Doel
Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.
Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan employability.
EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling.
Normtekst
1.1

De EVC-aanbieder richt zijn EVC-procedures zodanig in dat deze de competenties van kandidaten kan
beoordelen aan de hand van een landelijke standaard en de erkenning die daarvan het resultaat is kan
vertalen in een overdraagbaar ErVaringsCertificaat.

1.2

Scholing, certificering en diplomering maken geen deel uit van EVC-procedures.

1.3

De EVC-aanbieder is eindverantwoordelijk voor iedere EVC-procedure waarvoor hij een
ErVaringsCertificaat afgeeft, ook als hij (delen van) EVC-procedures inkoopt of uitvoert in samenwerking
met andere organisaties of instellingen.

Code 2 Rechten
EVC beantwoordt aan de behoefte van het individu. Rechten en afspraken zijn duidelijk verwoord.
Normtekst
2.1

Informatie over EVC-procedures is vastgelegd, voor iedereen toegankelijk en bevat ten minste een
beschrijving van de onderdelen van de procedure, de methode van onderzoek, een indicatie van
de benodigde investering in tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van een EVC-procedure,
voorwaarden voor deelname en de rechten van de kandidaat.

2.2

De EVC-aanbieder neemt in zijn vastgelegde afspraken met de kandidaat de benodigde investeringen in
tijd en middelen, de maximale doorlooptijd van de EVC-procedure, de toe te passen standaard(en) en de
doelstelling(en) van de kandidaat op.

2.3

Afspraken tussen kandidaat en EVC-aanbieder zijn voor aanvang van een EVC-procedure vastgelegd en
door beide partijen ondertekend.

2.4

De EVC-aanbieder waarborgt dat iedere kandidaat recht heeft op een afsluitend gesprek en zich kan
beroepen op een specifieke en deugdelijke klachten- en bezwaarprocedure voor EVC.

2.5

De EVC-aanbieder rapporteert bevindingen uit een EVC-procedure uitsluitend aan de EVC-kandidaat.
Het mede verstrekken van bevindingen of het ErVaringsCertificaat aan derden vindt alleen plaats met
schriftelijke toestemming van de kandidaat.
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Code 3	Onderzoek
Procedure en instrumenten zijn betrouwbaar en gebaseerd op erkende standaarden.
Vertrouwen is het sleutelbegrip. Vertrouwen heeft te maken met civiel effect, goed gedefinieerde
standaarden, duidelijke informatie over de manier waarop assessments worden uitgevoerd en op
basis van welke argumenten conclusies zijn getrokken.
Normtekst
3.1

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen binnen de EVC-organisatie zijn
vastgelegd, bekend aan alle betrokkenen en functioneel in de praktijk.

3.2

De in de EVC-procedure te hanteren landelijke standaard is een actuele CREBO- of CROHO-standaard of
een door het beroepenveld erkende standaard met civiel effect.

3.3

In de EVC-procedure wordt al het bewijs dat een kandidaat aandraagt in behandeling genomen.

3.4

Het in de EVC-procedure gebruikte bewijs voldoet aan vastgelegde criteria betreffende variatie,
relevantie, actualiteit, authenticiteit en kwantiteit.

3.5

De instrumenten en beoordelingscriteria in een EVC-procedure zijn afgestemd op en dekkend voor de toe
te passen landelijke standaard en zijn leerwegonafhankelijk.

3.6

De beoordeling bevat waarborgen voor een optimale transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.

3.7

De inhoudelijke afwegingen die deel uitmaken van een beoordeling (zoals de beoordeling van bewijzen
en de keuze voor beoordelingsinstrumenten) worden tijdens de EVC-procedure overzichtelijk vastgelegd
en blijven daarna gedurende 3 jaar beschikbaar binnen de organisatie van de EVC-aanbieder.

3.8

De EVC-aanbieder bewaart gedurende 3 jaar een afschrift van het relevante bewijsmateriaal van de
kandidaat op basis waarvan een ErVaringsCertificaat is afgegeven.

3.9

Een EVC-procedure resulteert in een ErVaringsCertificaat waarin ten minste zijn opgenomen: de doelstelling
van de kandidaat, de toegepaste landelijke standaard, de doorlopen stappen van de EVC-procedure en
de daarin gehanteerde instrumenten, de erkende competenties, een duidelijke onderbouwing van deze
erkenningen en een conclusie die past bij de doelstelling van de kandidaat. Een onderbouwing van de
erkenningen in een ErVaringsCertificaat bevat de volgende drie elementen die leesbaar en begrijpelijk zijn
geschreven:
a) een specifieke opgave voor welke onderdelen van de gehanteerde landelijke standaard erkenningen
worden verstrekt. Deze onderdelen worden apart benoemd (voor mbo-standaarden bijvoorbeeld per
deelkwalificatie, kerntaak of werkproces).
b) op basis van welke bewijzen erkenning plaatsvindt: waarmee of hoe toont de kandidaat per onderdeel
van de landelijke standaard aan dat hij competent is?
c) de relatie tussen a en b: waarom leidt het bewijs dat de kandidaat aandraagt bij de assessor(en) per
onderdeel van de landelijke standaard tot de overtuiging dat er reden is voor erkenning?
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Code 4	Assessoren en begeleiders
Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig.
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn cruciale factoren binnen de beoordeling en zijn ingebed
in de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken assessoren. Het is van groot belang om
onnodige vermenging van rollen te voorkomen. Onpartijdigheid kan versterkt worden door training
en het gebruik van netwerken.
Normtekst
4.1

In de EVC-procedure zijn de rollen van begeleiders en assessoren strikt gescheiden, zowel op papier als
in de praktijk.

4.2

Kandidaten worden door een begeleider begeleid bij het inzichtelijk maken van hun competenties.

4.3

De begeleider en de assessoren hebben voldoende vakinhoudelijke kennis van en inzicht in de
gehanteerde standaard en de EVC-procedure.

4.4

De begeleider en de assessoren hebben voldoende kennis van en inzicht in de criteria die gelden voor
deugdelijk bewijs.

4.5

De assessoren zijn voldoende vaardig in het gebruik van de toegepaste beoordelingsvormen en de
bijbehorende instrumenten.

4.6

De assessoren dragen bevindingen zowel mondeling als schriftelijk effectief over.

4.7

Tussen assessor en kandidaat is geen relatie anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden
van assessoren noodzakelijk is.

Code 5	Kwaliteitszorg
De kwaliteit van EVC-procedures is geborgd en wordt continu verbeterd.
De kwaliteit en het bij de procedure gehanteerde instrumentarium zijn geborgd. Er vinden
regelmatig evaluaties plaats. De resultaten daarvan worden verwerkt in verbeteracties.
Normtekst
5.1

De EVC-aanbieder evalueert op deugdelijke wijze de kwaliteit van de eigen EVC-procedures systematisch
onder alle betrokkenen, waaronder in ieder geval kandidaten, opdrachtgevers, begeleiders
en assessoren en instanties waar kandidaten ErVringsCertificaten ter verzilvering aanbieden.
Standaardonderdelen van de evaluaties zijn de kwaliteit van de informatie, gemaakte afspraken,
gehanteerde beoordelingsinstrumenten, de mate van competentie van begeleiders en assessoren,
het ErVaringsCertificaat, het verloop van de EVC-procedure, de afwikkeling van eventuele klachten of
bezwaren, beheer en administratie.

5.2

De EVC-aanbieder zet de uitkomsten van de evaluaties om in verbeteracties en ziet toe op de effectiviteit
daarvan. Dit geheel verantwoordt hij in rapportagevorm.
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4	STARTT formulier

Kerntaak:
Situ atie : Beschrijf of benoem de situatie waarin u de taak uitvoert/heeft uitgevoerd

Tak e n : Benoem de taak/opdracht die u uitvoert/heeft uitgevoerd

Ac tie s : Beschrijf de activiteiten die u achtereenvolgens uitvoert/heeft uitgevoerd

Re su ltate n : Beschrijf de resultaten of de effecten van uw activiteiten

Te ru g b lik : Beschrijf hoe u uw werkwijze een volgende keer zou aanpassen

Tran s fer : Beschrijf hoe u de situatie toe kan passen in de context van de EVC- procedure

On d e r te k e n d /beve s tig d d o o r :
Naam:
Functie:
Handtekening:
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5

Evaluatieformulier Libereaux

Het is voor Libereaux belangrijk om te weten hoe u de EVC-procedure heeft ervaren. Daarom vragen
wij u dit evaluatieformulier in te vullen. Op dit formulier kunt u aangeven wat u goed vond, wat u
minder goed vond en welke suggesties voor verbetering u heeft. Met uw antwoorden kan Libereaux
haar EVC-procedure beoordelen en verbeteren. U kunt uw formulier inleveren bij uw begeleider.
De evaluatie bestaat uit een aantal stellingen en open vragen. Voor de stellingen geldt de volgende
normering:
1 = helemaal niet mee eens
2 = niet mee eens
3 = mee eens
4 = helemaal mee eens

1	Informatiefase
1
1. Mijn begeleider heeft duidelijk uitgelegd wat EVC is
2. Mijn begeleider heeft duidelijk uitgelegd wat de voordelen van EVC zijn
3. Mijn begeleider heeft duidelijk uitgelegd welke stappen ik moest doorlopen
4. Mijn begeleider heeft duidelijk uitgelegd met welke personen ik te maken kreeg
5. Mijn begeleider heeft duidelijk uitgelegd hoe ik een klacht in kan dienen
6. Tijdens het intakegesprek zijn al mijn vragen beantwoord
7. Het intakegesprek verliep prettig
8. Na het intakegesprek was voor mij duidelijk wat de EVC-procedure inhield
9. Na het intakegesprek wist ik hoe lang het traject zou gaan duren
10. De informatie in de portfoliomap was duidelijk

Toelichting:
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2

3

4

2

Verzamelfase
1

2

3

4

1

2

3

4

11. Het vullen van mijn portfolio verliep zonder problemen
12. Ik wist welke bewijsstukken ik in mijn portfolio kon opnemen
13. Mijn begeleider was goed te bereiken voor ondersteuning
14. Mijn begeleider gaf goede adviezen
15. Ik had voldoende tijd om mijn portfolio te vullen
16. Het invullen van de online zelfevaluatie/360º feedback verliep zonder problemen
17. De formats (format CV, STARTT-formulieren) waren goed in te vullen

Toelichting:

3

Waarderingsfase

18. Het gesprek (criteriumgericht interview) verliep volgens mijn verwachting
19. Het gesprek verliep prettig
20. De assessor was deskundig op mijn vakgebied
21. Tijdens het gesprek kon ik mijn competenties goed toelichten
Indien van toepassing:
22. De werkplekobservatie verliep volgens mijn verwachting
23. De werkplekobservatie verliep prettig

Toelichting:
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4

Erkenningsfase & ontwikkelfase
1

24. Ik heb mijn EVC-rapportage tijdig ontvangen
25. Ik begrijp de inhoud van de EVC-rapportage
26. Mijn begeleider heeft uitgelegd wat de conclusies van mijn rapportage zijn
27. Ik ben het eens met de conclusies uit de rapportage
28. De rapportage beschrijft goed wat ik kan
29. Ik heb mijn doel voor de EVC-procedure behaald
30. Ik weet wat ik kan doen met mijn EVC-rapportage
31. Na het eindgesprek waren al mijn vragen beantwoord

Toelichting:

Heeft u verder nog algemene opmerkingen/suggesties?

Bedankt voor uw medewerking!
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2

3

4

6	Informatiefolder EVC voor
management

Mocht u een informatiefolder voor medewerkers willen publiceren, kunt u onderstaande
voorbeeldtekst gebruiken.
Met deze folder willen wij u kennis laten maken met EVC en EVP, instrumenten die als startpunt worden
gezien voor duurzame mobiliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling. De instrumenten hebben hun waarde
inmiddels bewezen, onder andere door een EVC-pilot geïnitieerd vanuit het A&O fonds Provincies
en IWV/IPO (2012).
Het Ervaringscertificaat, EVC
EVC, het Erkennen van Verworven Competenties is een landelijk erkende methode om werkervaring
van uw medewerkers te laten valideren ten opzichte van een MBO/HBO-opleidingsstandaard. Het
geeft niet alleen een objectief beeld van de aanwezige kennis en vaardigheden, maar brengt ook
de ontwikkelkant in kaart. In een relatief korte periode weet u wat deze ervaring waard is!
Het EVC-traject is een bewustwordingsproces voor uw medewerkers. De medewerkers, EVC- kandidaten,
gaan gedurende een periode van gemiddeld 12 weken een persoonlijk portfolio opbouwen.
Het gaat hierbij primair om het zoeken naar bewijsstukken die werkprocessen aantonen, neergelegd
in een MBO of HBO-opleidingsstandaard. Na een gesprek met een assessor, ontvangt uw medewerker
een landelijk erkende EVC-rapportage. Deze rapportage bevat naast de beoordeling van de al of niet
aangetoonde werkprocessen (en daarmee de “afstand” tot de opleidingsstandaard), een omschrijving
van het gekozen loopbaandoel en een advies hoe hiermee om te gaan.
Indien u uw afdelings- of organisatiedoelstelling koppelt aan het loopbaandoel van uw medewerker
tijdens het EVC of EVP-proces, geeft u hiermee een efficiënte invulling aan de actuele thema’s rondom
duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit (al of niet gedwongen), strategische personeelsplanning
en loopbaanperspectief.
EVC is met name geschikt voor mensen die veel werkervaring hebben. Deze ervaring toont een
bepaald niveau aan, een niveau dat veelal anders of hoger ligt dan iemand kan aantonen met
diploma’s. EVC is een uitermate geschikt instrument om dit objectief aan te tonen.
EVC in het kort
– Objectieve beoordeling van aanwezige werkervaring
– Opbouw van persoonlijk (digitaal) portfolio > basis voor POP-gesprek
– Beter bemiddelbaar op de (interne/externe) arbeidsmarkt
– Inzicht in verkorte leerweg (onderwijs) en toename leerbereidheid (employability)
– Startpunt voor loopbaanoriëntatie, duurzame inzetbaarheid
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Het Ervaringsprofiel, EVP
Het Ervaringsprofiel geeft inzicht in de belangrijkste competenties van uw medewerkers. Evenals bij
EVC gaat het ook bij EVP om werkervaring. EVP laat een opleidingsrichting los, maar valideert
werkervaring op MBO/HBO-niveau.
EVP wordt met name ingezet bij medewerkers die een brede of specialistische werkervaring hebben.
Ook wordt het toegepast bij medewerkers die niet duidelijk voor ogen hebben welke richting ze op
willen gaan. Met EVC zou je deze medewerkers te kort doen: met EVP wordt er breder gekeken.
EVP wordt puur ingezet als loopbaaninstrument en heeft een meerwaarde voor u als organisatie.
Door bijvoorbeeld kritische werksituaties als minimumeis te stellen in de veranderende organisatie,
kunt u de mate van geschiktheid “meten” alsmede de ontwikkelkant van de medewerkers.
Ook EVP geldt als een proces van bewustwording. De kandidaat is niet gebonden aan één richting,
maar gaat samen met een mentor/begeleider breder kijken naar wat iemand kan en wil.
EVP in het kort
– Persoonlijk en objectief opgezet (digitaal) profiel gebaseerd op werkervaring
– Inzicht in de meest belangrijkste competenties (op niveau)
– Beter bemiddelbaar op de (interne/externe) arbeidsmarkt
– Koppeling met zelf geformuleerde kritische werksituatie (meten mate van geschiktheid)
– Startpunt voor loopbaanoriëntatie
Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van EVC en EVP voor uw afdeling/organisatie?
Wilt u graag de ervaringen aanhoren van uw collega-leidinggevenden vanuit de Pilot EVC?
Neem dan contact op met ……………………
In een verkennende presentatie, verzorgd door de EVC-aanbieder, wordt dieper ingegaan op
de zin en onzin van EVC en EVP. Beide instrumenten worden gepositioneerd binnen de actualiteit
rondom duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, employability en loopbaan.
Contactinformatie afdeling HRM van de Provincie
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7	Informatiefolder EVC voor
medewerkers

Mocht u een informatiefolder voor medewerkers willen publiceren, kunt u onderstaande
voorbeeldtekst gebruiken.
Met deze folder willen wij u kennis laten maken met EVC en EVP, instrumenten die wij u als
werkgever willen aanbieden. Met beide instrumenten wordt u in de gelegenheid gesteld om
uw brede ervaring om te laten zetten in een gevalideerd certificaat, waarna u een zelfgekozen
ontwikkelpad kunt aangaan.
Het Ervaringscertificaat, EVC
EVC, het Erkennen van Verworven Competenties is een landelijk erkende methode om uw
werkervaring te laten valideren ten opzichte van een MBO/HBO-opleidingsstandaard. Het geeft
niet alleen een objectief beeld van uw aanwezige kennis en vaardigheden, maar brengt ook uw
mogelijke ontwikkelingsrichtingen in kaart. In een relatief korte periode weet u wat uw ervaring
waard is!
Met EVC wordt uw werkervaring afgezet tegen een opleidingsstandaard. Deze standaard, die
gebruikt wordt in het MBO/HBO, bevat competenties en vaardigheden die horen bij een opleiding.
Met EVC worden deze competenties en vaardigheden zoveel mogelijk bewezen door het vullen van
uw persoonlijk portfolio. Samen met een deskundige begeleider gaat u hiermee aan de slag.
De doorlooptijd van een EVC- procedure bedraagt gemiddeld 12 weken.
EVC is met name geschikt voor mensen die veel werkervaring hebben, opgedaan in betaalde
arbeid of vrijwilligerswerk. Deze ervaring toont een bepaald niveau aan, een niveau dat veelal
anders of hoger ligt dan iemand kan aantonen met diploma’s. EVC is een uitermate geschikt
instrument om dit objectief aan te tonen.
Het resultaat van een EVC-traject is het Ervaringscertificaat én een persoonlijke EVC-rapportage.
Deze rapportage bevat een beschrijving en beoordeling van de aangetoonde werkervaring,
afgezet tegen de gekozen opleidingsstandaard. Ook thema’s als loopbaandoel, oriëntatie en
ontwikkeladvies komen hierin terug. Naast het feit dat het Ervaringscertificaat inzicht geeft in
aangetoonde competenties, bestaat de mogelijkheid om de rapportage voor te leggen aan een
examencommissie van een ROC of Hogeschool voor een vrijstellingsadvies voor een opleiding.
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EVC in het kort
– Objectieve beoordeling van uw aanwezige werkervaring
– Opbouw van uw persoonlijk (digitaal) portfolio
– Laat anderen zien waar u goed in bent
– Beter bemiddelbaar op de (intern / externe) arbeidsmarkt
– Inzicht in verkorte leerweg (onderwijs)
– Startpunt voor loopbaanoriëntatie
Het Ervaringsprofiel (EVP)
EVP geeft u inzicht in uw belangrijkste competenties, gebaseerd op uw werkervaring. Het is als het
ware een uitgebreid CV dat is opgesteld door een onafhankelijke partij. Met een objectief vastgesteld
EVP kunt u anderen laten zien waar u goed in bent en bent u beter in staat keuzes te maken op de
(interne/externe) arbeidsmarkt.
Samen met een persoonlijk begeleider worden de belangrijkste competenties voor u in beeld gebracht.
Deze profielen kunnen gebaseerd zijn op een opleidingsrichting of juist niet. Met een zogenaamde
“kleurloze” EVP bent u in staat om de voor u belangrijkste competenties op niveau in beeld te
brengen. Het voordeel hierbij is dat u niet gebonden bent aan één richting, maar u kunt uw brede
en veelzijdige werkervaring omzetten in profielen die door de werkgeversmarkt herkend worden.
Met het persoonlijke EVP krijgt u inzicht in uw kernkwaliteiten en interessegebieden, gebaseerd op
uw werkervaring en ambitie.
De stappen die u doorloopt binnen een EVP-procedure zijn grotendeels gelijk aan die van een EVCprocedure, zowel in tijd als inhoud. Ook bij EVP bouwt u een persoonlijk portfolio op, alleen de
validatie door een assessor ontbreekt. Na het opstellen van het Ervaringsprofiel gaat u samen met
de begeleider het besproken loopbaandoel inrichten.
EVP in het kort
– Persoonlijk en objectief opgezet (digitaal) profiel gebaseerd op werkervaring
– Inzicht in de meest belangrijkste competenties (op niveau)
– Beter bemiddelbaar op de (interne/externe) arbeidsmarkt
– Startpunt voor loopbaanoriëntatie
Telt uw Ervaring?
Heeft u interesse in EVC en/of EVP en wilt u weten of het zinvol voor u is? Neem dan contact op
met uw leidinggevende of de afdeling HRM van de Provincie. In een persoonlijk gesprek met een
EVC- begeleider (extern) wordt uw situatie kort doorgenomen en krijgt u advies of EVC/EVP iets
voor u kan betekenen.
Contactinformatie afdeling HRM van de Provincie
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“Je krijgt het niet
voor niets”

Linda Pelders

““De werkbelasting
in het EVC-traject
vond ik wel meevallen”
Ari Blummel

“Ik ben echt heel erg
tevreden over het
eindresultaat.”

“Een welkome kans
om mijn opgedane
werkervaring op papier

S a m a n t h a V l u g g e n - K r ay e n o o r d

te zetten.”

“EVP is een instrument
om je kwaliteiten

“Met EVC weet
ik waar ik op dit

inzichtelijk te maken.”

moment sta?”

Ari Blummel

Ingrid Vissers-Vonk

Ari Blummel

EVC:
aan de slag
ermee!
Handleiding voor een succesvolle uitvoering

A&O fonds Provincies bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten
op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, HRM, arbeidsomstandigheden
en medezeggenschap. Actuele informatie over de verschillende projecten
treft u aan op www.aenoprovincies.nl.
rechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch,
mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande toestemming van A&O fonds Provincies. Hoewel aan deze
uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de samenstellers niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, noch kunnen
aan de inhoud rechten worden ontleend.

