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1. Inleiding
De huidige tijd vraagt van mensen dat ze hun leven lang blijven leren. Mensen leren heel veel buiten
de klassieke omgeving van onderwijs om. De betekenis van praktijkervaringen die medewerkers
opdoen in en buiten het werk groet. Veen van de competenties die ze daarbij ontwikkelen kunnen van
belang zijn voor hun loopbaanontwikkeling binnen en buiten het bedrijf waar ze momenteel werken.
Maar hoe kunnen we weten wat die ervaring is?
Het antwoord hierop is EVC; dit staat voor ‘Erkennen van Verworven Competenties’. Het is een
manier om competenties, opgedaan buiten een onderwijssituatie, formeel te erkennen. In een EVCprocedure wordt iemands ervaring (vaardigheden, kennis en houding) afgezet tegen de eisen die
behoren bij een specifiek beroep. Indien iemand de vereiste competenties al in voldoende mate
beheerst, hoeven die natuurlijk niet alsnog in een onderwijsomgeving geleerd te worden. Op deze
manier kan de weg naar een diploma flink ingekort worden en dat is aantrekkelijk.
Voorbeeld Medisch Pedicure;
Er is een toenemende vraag van klanten naar de behandeling van de risicovoet en specialistische
technieken. Deze vraag komt voort uit het toenemend aantal ziektegevallen (zoals diabetes en
reuma), door de groei en het ouder worden van de bevolking.
Pedicures kunnen hieraan niet voldoende tegemoet komen, omdat zij onvoldoende zijn opgeleid. De
kwalificatie medisch pedicure (MBO niveau 4 of Branche Kwalificatie Dossier) is juist gericht op deze
groeiende vraag.
Naast de werkzaamheden die een pedicure uitvoert, zijn de werkzaamheden van de medisch
pedicure gericht op preventie en behandeling van de risicovoeten, waaronder diabetische en
reumatische voeten. Daarnaast passen medisch pedicures specialistische technieken toe voor het
vervaardigen en aanbrengen van hulpmiddelen.
Voorbeeld Schoonheidsspecialist/ Pedicure;
Er zijn in het verleden velen opleidingen en soorten diploma’s de revue gepasseerd die de
bekwaamheid van de Pedicure of Voetverzorger of schoonheidsspecialist in kaart brachten. Echter is
de kwaliteit van deze velen soorten niet overal gelijk. Sommige diploma’s zijn inmiddels niet meer te
achterhalen. Het kan middels een EVC procedure nuttig zijn om de huidige bekwaamheden in kaart te
brengen en af te zetten tegen de huidige beroepsprofielen.

Inleiding

Voorbeeld Allround Schoonheidsspecialist;
De beroepsgroep van de Schoonheidsspecialist heeft zich net als de Pedicure de laatste jaren sterk
geprofessionaliseerd. Een beschreven beroepsprofiel op MBO 4 geeft de markt nieuwe
mogelijkheden. Denk aan de doorstroom naar het HBO, of verdere specialismen op de markt.
Het in kaart brengen van de competenties afgezet tegen het huidige beroepsprofiel op MBO niveau 4
kan zorgen voor meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs.
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2. Wat is EVC?
Iedereen doet tijdens zijn leven allerlei ervaringen op. Een aantal van deze ervaringen zijn in de
beroepspraktijk van alledag zeer bruikbaar maar niet gerelateerd aan een diploma of getuigschrift. Om
deze ervaringen in het werk of bij een opleiding mee te kunnen tellen is er een zogenaamde EVCprocedure in het leven geroepen. Wat is dit nu precies?
Kortweg komt het hierop neer: de eerder verworven competenties (EVC) worden systematisch
gemeten, gewaardeerd en erkend. Op grond hiervan kan een (deel van) een opleiding overgeslagen
worden en ben je dus sneller in het bezit van een diploma of certificaat.

2.1 EVC procedure
De EVC-procedure brengt middels het verzamelen en beoordelen van bewijsstukken voor de
competenties, de huidige bekwaamheden in kaart, afgezet tegen het gewenste beroepsprofiel.
Deze procedure kan geheel online plaatsvinden, waarbij in een eigen digitale online omgeving de
deelnemer een overzicht heeft van alle competenties van het betreffende beroepsprofiel waarvoor zij
bewijsstukken kan verzamelen en uploaden.
Tevens kunnen 24 uur per dag online vragen worden gesteld aan de aangewezen begeleider van de
EVC-procedure.
Indien alle bewijsstukken voor de competenties compleet zijn, wordt de assessor (beoordelaar van de
EVC-procedure) op de hoogte gesteld door de begeleider. De assessor beoordeelt de bewijsstukken
en aan de hand van een criteriumgericht interview met de deelnemer wordt de beoordeling vastgesteld.
De assessor maakt een rapportage op van haar bevindingen van het portfolio en het interview. Een
medeassessor zal deze rapportage beoordelen en de EVC-procedure afsluiten.
Met de EVC-rapportage of ook wel genoemd het ervaringscertificaat kan de deelnemer een diploma
aanvragen bij een diplomerende instantie of een opscholing volgen voor de competenties die volgens
de rapportage

2.1.1 Voorwaarden deelname aan de EVC-procedure
De doelgroep voor dit EVC – traject bestaat uit werkenden die reeds (voor langere tijd) werkzaam zijn
in het vak. Om aan de EVC-procedure deel te nemen worden de volgende eisen gesteld;
· Minimaal 3 jaar werkervaring hebben als zelfstandige of in loondienst zijnde
beroepsbeoefenaar, gedurende de afgelopen 3 jaar voor minimaal gemiddeld vijftien uur per
week. Of korter dan drie jaar met een minimale ervaring aan werkuren van 1840 uur.
· Voldoen aan de voorwaarden welke uit de quickscan naar voren komen.

2.1.2. Beroepsprofiel
Met de EVC-procedure kunt u naar de volgende beroepsprofielen worden begeleid;
Door ministerie van onderwijs en de branche erkende diploma’s;
(in zijn geheel te vinden bij Kenniscentrum KOC; www.koc.nl )

Op MBO niveau 3, wettelijk erkend WEB 3 diploma;
· Pedicure
· Schoonheidsspecialist
· Kapper en Afro Kapper

Wat is EVC?

Op MBO niveau 2, wettelijk erkend WEB diploma
· Junior kapper of Junior afrokapper
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Op MBO niveau 4, wettelijk erkend WEB 4 diploma;
· Medisch pedicure,
· Allround Schoonheidsspecialist
· Allround grimeur
· Ondernemend kapper
Alleen door de branche erkende diploma’s;
(in zijn geheel te vinden bij Hoofdbedrijfschap Ambachten www.hba.nl)
· Branchekwalificatiedossier Pedicure
· Branchekwalificatiedossier Medisch Pedicure

Wat is EVC?

De uitkomsten van de EVC- procedure worden beschreven in de EVC-rapportage. Deze EVCrapportage is het eindproduct van elke individuele EVC-procedure en heeft een aantal functies:
feedback voor de kandidaat, een communicatiemiddel richting de EVC opdrachtgever en een
communicatiemiddel richting de organisatie voor vervolgmogelijkheden (opleidingsinstituten, nieuwe
werkgevers, exameninstituten etc.)
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Fasen in het EVC traject

3. Fasen in het EVC traject
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Stap 1: de aanmelding
Belangstellenden kunnen bij TCI of bij diverse onderwijsinstellingen hun interesse kenbaar maken.
Middels een aanmeldingsformulier worden er voorlichtingsbijeenkomsten/ workshops georganiseerd
om de gehele procedure toe te lichten. Indien men zich wil inschrijven voor de EVC-procedure wordt er
een quickscan afgenomen.

Stap 2: de intake dmv de quickscan
De intake-medewerker neemt bij de aangemelde geinteresseerden een quickscan af.
De quickscan heeft als doel een inschatting te maken of de kandidaat redelijkerwijs aan de
certificeringeisen van een deelgebied van de opleiding kan voldoen. De quickscan geeft een beeld
van het aanwezige competentieniveau van de deelnemer op basis van de beoordelingscriteria die in
stap 4 van het traject (portfoliobeoordeling) gebruikt worden.
Op basis van de quickscan en een vooraf bepaalde cesuur valt de beslissing:
· Toelating tot de volgende stap in het traject (het portfolio) of
· Geen toelating tot de verdere procedures van het EVC-traject

Stap 3: inschrijving EVC procedure digitaal
De deelnemer krijgt een inlogcode om zich in te loggen in EVC digitaal. Hierbij ontvangt de deelnemer
instructie voor het samenstellen van een portfolio. De instructie bevat een omschrijving van relevante
bewijsstukken, de competenties/ werkprocessen, de benodigde tijdsduur en de procedure en inhoud
van de daarop volgende beoordeling van het portfolio.
Er wordt een persoonlijke begeleider toegewezen. Deze begeleider helpt de deelnemer om te
beoordelen of voorgelegde bewijsstukken voldoen aan de eisen van relevantie, authenticiteit,
verscheidenheid, kwaliteit en of het voldoende is om de EVC-procedure te doorlopen. Na accoord van
de begeleider van het "gevulde" portfolio kan de deelnemer door naar de volgende stap (portfolio
beoordeling).

Stap 4: beoordeling van het portfolio

Stap 5: erkenning
De deelnemer die met goed gevolg een traject heeft doorlopen ontvangt hiervoor een EVCrapportage of ook wel genoemd een ervaringscertificaat.

Fasen in het EVC traject

Het portfolio wordt beoordeeld door de assessor(en) tijdens een beoordelingsgesprek aan de hand van
een beoordelingsschema.
In een eindgesprek met de begeleider en/of assessor wordt de deelnemer van de uiteindelijke
beslissing op de hoogte gebracht. Het resultaat wordt ook schriftelijk middels een EVC-rapportage of
een ervaringscertificaat aan de deelnemer uitgereikt. De volgende beslissingen kunnen worden
genomen:
· De deelnemer is bekwaam bevonden voor het beschreven beroepsprofiel.
· De deelnemer is gedeeltelijk bekwaam bevonden voor een of meerdere onderdelen/
werkprocessen/ competenties. Er volgt een scholingsadvies.
· De deelnemer is niet bekwaam bevonden voor het beschreven beroepsprofiel. Er volgt een
scholingsadvies.

7

© TCI EVC Informatiegids 2012-2013

Diplomering
Op grond van de ervaringscertificaten of EVC-rapportages en eventuele aanvullende
examenresultatien voor opgeschoolde onderdelen kunnen worden voorgelegd aan de
examencommissie van TCI of een andere diplomerende instelling voor diplomering. Hieraan zijn
extra kosten verbonden die per instelling anders kunnen zijn.

Fasen in het EVC traject

De kosten bij TCI voor het aanvragen van branchediploma’s Pedicure of Medisch Pedicure zijn
€25,00 per diploma. Deze kosten zijn voor het beoordelen diplomering door de examencommissie en
administratieve kosten verwerking diplomering.
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4. Wat kost een EVC Procedure?

EVC procedure
toetsingsblok

Soort
toetsing
Inschrijving EVC procedure
Blok
Portfolio
portfolio
Assessment
assessment
voorwerk
Blok
Portfolio –
portfolio
Assessment
assessment
afname
EVC Rapportage
Rapportage

Prijsstelling 2010-2011
Inhoud toets

beoordelingsactiviteit

Portfoliobeoordeling van de
kandidaat

Beoordelen
portfolio

Portfolio assessment EVC
kandidaat.

Criteriumgericht
interview

€ 99,00

Algemeen herkenbare EVCrapportage volgens de
richtlijnen van Kenniscentrum
EVC

Opstellen rapport

€ 121,00

Totale kosten deelname beoordeling EVC – procedure, exclusief begeleidingskosten

kosten
€ 135,00
€210,00

€ 565,00

Vrijstelling BTW:
Alle prijzen zoals vermeld, die betrekking hebben op de af te nemen examens zijn vrijgesteld van
BTW. Dat wil zeggen dat de prijzen netto prijzen zijn en dus niet verhoogd behoeven te worden met
19% BTW.

Wat kost een EVC Procedure?

Exclusief begeleidingskosten:
Bovengenoemde kosten zijn exclusief de kosten voor de begeleiding van de deelnemer. Het is
afhankelijk van de behoefte van de deelnemer hoeveel begeleiding gewenst is. Begeleiders kunnen
zowel afkomstig zijn van onderwijsinstellingen alswel door TCI worden aangewezen.
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