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Kennis en ervaring, maar geen diploma?
>> Dan is EVC misschien iets voor jou!

EVC
Erkenning van Verworven Competenties

Is EVC iets voor jou?
Heb je kennis en ervaring maar geen diploma?
Met EVC kun je het bewijs leveren zonder dat je
daarvoor per se terug hoeft naar school.

Wat is het?
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC maakt zichtbaar welke kennis,
inzichten en ervaringen je in je werk of daarbuiten hebt opgedaan. Gedurende een EVC traject
verzamel en bundel je deze kennis en ervaring.

Wat heb je er aan?
Je weet zeker dat je die nieuwe uitdaging aan kan. Ervaring, kennis en vaardigheden zijn
aanwezig, maar je kunt het niet bewijzen. Heb jij de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan
binnen en/of buiten je werk en wil je dat graag bewijzen? Bijvoorbeeld omdat je jouw positie
op je huidige werk wilt verstevigen, je graag een andere functie bij je werkgever wilt, een cursus
wilt volgen of omdat je in aanmerking wilt komen voor een diploma of (vervolg) opleiding?
Dan is EVC misschien iets voor jou.

Hoe werkt het?
Je gaat zelf onder begeleiding van een EVC aanbieder bewijs verzamelen en bundelen. Een
onafhankelijke deskundige beoordeelt en toetst het bewijsmateriaal. Daarna volgt het besluit
tot het uitreiken van een Ervaringscertiﬁcaat.

“Ik heb bewijzen verzameld van wat ik eerder heb gedaan.
Daardoor heb ik meer inzicht gekregen in wat ik kan.
Ik heb meer zelfvertrouwen.”
> Deelnemer EVC-traject uit de sector

Wat moet je doen?
Om een Ervaringscertiﬁcaat te krijgen, doorloop je vier stappen.
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Stap 1: Bepaal of EVC bij je past
•
•

•
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Stap 2: Kies een EVC aanbieder
•
•
•
•
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Een EVC aanbieder brengt je vakkennis en vaardigheden in kaart.
Je kunt zelf contact opnemen met een erkende aanbieder. Of je
werkgever kan dit in overleg met jou doen.
Met de EVC aanbieder heb je een gesprek over je doel, wat je
moet doen voor het Ervaringscertiﬁcaat en maak je werkafspraken.
Tip: Het zoeken van een EVC aanbieder die bij jou past, is niet
eenvoudig. Laat je ondersteunen door je werkgever of een scholingsadviseur van het FCB.

Stap 3: Een portfolio maken
•
•
•

•
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Heb je veel in de praktijk geleerd en heb je het idee dat je
daardoor waardevoller bent? Dan is EVC wellicht iets voor jou.
Wil je een diploma halen? Een Ervaringscertiﬁcaat kan je vrijstelling voor sommige vakken opleveren en soms een opleiding
overbodig maken.
Tip: bespreek ook met je werkgever wat je met EVC zou willen
bereiken. Dan weet je ook wat hij belangrijk vindt.

Heb je (liefst samen met je werkgever) een EVC aanbieder
gekozen dan ga je een portfolio maken.
Je verzamelt bewijsstukken in een map (portfolio) die laten
zien wat je in de praktijk hebt geleerd.
De bewijsstukken worden beoordeeld door een beoordelaar.
Hij toetst je werkervaring en vaardigheden. Soms komt hij
ook kijken hoe je werkt.
Tip: Je leidinggevende weet vaak goed hoe je werkt en wat je kan.
Vraag hem ook om hulp bij het vullen van je portfolio.

Stap 4: Laat je portfolio beoordelen
•
•
•
•

Je hebt een gesprek met je beoordelaar over je portfolio.
De beoordelaar gaat de bewijsstukken over je kennis en
vaardigheden beoordelen.
Soms wordt er met een test gekeken of je bepaalde vaardigheden
goed beheerst.
Bij een positieve beoordeling ontvang je een Ervaringscertiﬁcaat.

?
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Hoe lang duurt het?
Het duurt gemiddeld drie maanden om een Ervaringscertiﬁcaat te verkrijgen. Het hangt
natuurlijk ook voor een deel af van je eigen inspanningen en tempo.

Wie kan me helpen?
Werknemers en werkgevers kunnen via het FCB een beroep doen op de scholingsadviseur.
De scholingsadviseur kan helpen bij het vaststellen of EVC een geschikt instrument is, het
formuleren van de loopbaandoelen en het selecteren van een EVC-aanbieder. De scholingsadviseur kan ook helpen bij het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten van een
EVC-traject bij het FCB. Kijk voor meer informatie op www.fcb-verpakkingen.nl

Wat kost het?
De kosten voor een EVC-traject variëren van € 700,- tot € 1.500,-. Het FCB vergoedt voor
werknemers in de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen een deel van de kosten
van een EVC-traject. Kijk op de website voor meer informatie. Daarnaast kan je met je
werkgever bespreken of hij ook een deel van de kosten voor zijn rekening wil nemen.

“Het Ervaringscertiﬁcaat geeft me houvast om mezelf te ontwikkelen.”
> Deelnemer EVC-traject uit de sector

Wil je meer weten?
•

www.fcb-verpakkingen.nl

•

www.kenniscentrumevc.nl

