[plaats hier het logo
van de aanbieder]

Gegevens EVC-aanbieder
Naam organisatie ..........................................................................
Adres organisatie ..........................................................................
Plaats organisatie .........................................................................
Nummer Ervaringscertificaat...........................................................
Naam assessor .............................................................................
Naam assessor 2 (indien van toepassing) ..............................................
Datum afgifte: ............................................................................
Gegevens kandidaat
Achternaam kandidaat: ..................................................................
Voornaam / voornamen kandidaat (voluit): ..........................................
Geboortedatum: ...........................................................................
Geboorteplaats: ...........................................................................
Minimaal verplichte onderdelen1:
• Loopbaandoel van de kandidaat
• De toegepaste landelijke standaard
• De doorlopen stappen van de EVC-procedure
• De gehanteerde instrumenten
• De erkende competenties
• Een conclusie passend bij de doelstelling van de kandidaat
• Een duidelijke onderbouwing van de erkenningen met daarin beschreven:
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?
1

Minimaal deze onderwerpen moeten in het ervaringscertificaat beschreven worden. De vorm

en volgorde is vrij. Indien gewenst kunnen onderwerpen worden toegevoegd.
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Aanbevelingen

Ondertekening EVC aanbieder
Datum:
Naam + handtekening verantwoordelijke: ............................................

Ondertekening kandidaat
Handtekening kandidaat: ...............................................................
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BIJLAGE: VOORBEELD INDELING
Gegevens EVC aanbieder
Naam organisatie ..........................................................................
Adres organisatie ..........................................................................
Plaats organisatie .........................................................................
Nummer ErVaringsCertificaat...........................................................
Naam assessor .............................................................................
Naam assessor 2 (indien van toepassing) ..............................................
Datum afgifte: ............................................................................
Gegevens kandidaat
Achternaam kandidaat: ..................................................................
Voornaam / voornamen kandidaat (voluit): ..........................................
Geboortedatum: ...........................................................................
Geboorteplaats: ...........................................................................
Loopbaandoel van de kandidaat

Conclusie

Aanbevelingen
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VERANTWOORDING
De toegepaste landelijke standaard
De verworven competenties van de kandidaat zijn gemeten ten opzichte van
.......[naam landelijke standaard die gebruikt is, hier invullen]. Deze
standaard geeft een niveau-indicatie weer van .......[niveau weergeven].
Deze standaard is te vinden bij .......[verwijzen naar website of andere
informatiebron, of bijvoegen als bijlage].
De officiële benaming van deze standaard is: .......[officiële naam +
CREBO/CROHO-nummer hier toevoegen of officiële naam voor het brancheerkende profiel]
[Alleen van toepassing, indien er sprake is van een branche erkende
standaard] Deze standaard wordt erkend door: .......[branche-organisatie
noemen]
De EVC-procedure en de gehanteerde instrumenten
In de EVC-procedure is een aantal stappen doorlopen:
- .............
- .............
- ............. etc.
De assessor(-en) heeft (hebben) de kandidaat beoordeeld door middel van
een aantal instrumenten:
- .............
[datum]
- .............
[datum]
- ............. etc.
[datum]
Erkenning competenties
Overzicht competenties, kerntaken en/of werkprocessen die worden erkend:
1..................
2..................
3..................
4..................etc.
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Onderbouwing

Ondertekening EVC aanbieder
Datum:
Naam + handtekening verantwoordelijke: ............................................

Ondertekening kandidaat
Handtekening kandidaat: ...............................................................
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