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 EVC Pré 
 (Erkenning Verworven Competenties) 
  
Voor wie?  

 
Heb je veel werkervaring in je vak en wil je dit officieel erkend krijgen? Biivoorbeeld metl als 
uiteindelijk doel een MBO diploma?  Dan is het EVC traject zeer geschikt voor jou! 
 
De eisen van de arbeidsmarkt veranderen vaker en sneller. Het gevolg is dat niemand is uitgeleerd en 
iedereen zich aan nieuwe omstandigheden moet kunnen aanpassen. Met een EVC-procedure kan je 
aantonen wat je kan en welke ervaringen je  al hebt opgedaan ten opzichte van een MBO opleiding. 
De essentie van een EVC-procedure is herkennen, waarderen en erkennen van de leer- en 
werkervaring.  

 

Inhoud  

 

De afkorting EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Dat wil zeggen dat door middel 

van een EVC-procedure en het hierbij behorende Ervaringscertificaat je gaat aantonen wat je op dit 

moment aan kennis, kunde en vaardigheden bezit ten opzichte van een MBO opleiding. Deze 

competenties zijn op verschillende manieren opgedaan, bijvoorbeeld op school, in een werkomgeving, 

thuissituatie of bij een vereniging. In het Ervaringscertificaat staat vermeld welke competenties er zijn 

aangetoond.  

 

De EVC-Pré procedure bestaat uit de volgende fasen:  

- Voorlichting  

- Individuele intake waarin het persoonlijke doel vastgesteld wordt; 

- Persoonlijke portfolio opbouw ten opzichte van een MBO opleiding inclusief begeleiding; 

- Portfolio assessment (een gesprek op basis van uw portfolio en/of een 

werkplekonderzoek); 
 

Examen en certificering  

 
Je ontvangt na afloop een Ervaringscertificaat; een erkend waardedocument. Dit is het rapport waarin 
staat  welke erkenning voor welk onderdeel is ontvangen en waarom. De assessor geeft in het 
Ervaringscertificaat aan hoe het gestelde persoonlijk doel behaald kan worden. 
 

Zelfstudie 

 

De EVC-procedure duurt maximaal 13 weken en heeft een gemiddelde tijdsinvestering van 55 uur. 
 

Toelatingsvoorwaarden  

 
Wanneer je: 

 Inzichtelijk wilt hebben wat je ervaringen zijn; 

 Wilt werken aan loopbaanontwikkeling; 

 een waardedocument wilt hebben van de aanwezige competenties. 
 
In de intake/voorlichting wordt bekeken of het persoonlijk doel van de EVC-Pré procedure en de 
gekozen MBO-opleidingsmeetlat haalbaar is om een EVC procedure in te gaan. 
 

 



EVC (Erkenning Verworven Competenties) 2014 

Locatie 

 
Ede.  
Incompany is ook mogelijk, mits daar de beschikking is over een juiste instructieruimte. 
 

Extra informatie 

 
EVC-Pré onderscheidt zich omdat uitgegaan wordt van een MBO diploma als persoonlijk einddoel. 
Werkgevers kunnen aanspraak maken op de Subsidieregeling praktijkleren.  
 

Startdata en prijs 

 
Voor actuele startdata en prijzen zie onze website 
 

Contact en aanmelden 

 

 
www.upgrade.nu   
Reehorsterweg 90 
6717 LG  Ede 
Tel.: 0318-830393 
info@upgrade.nu 

http://upgrade.nu/eerder-verworven-competenties-evc/certificering-eerder-verworven-competenties-evc/
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