
Kijk vooruit. 

Een EVC-traject. 
Iets voor jou?



Ad Vermonden
06 – 51 41 78 03
a.vermonden@volandis.nl

Jos Hermans
06 – 51 19 57 48
j.hermans@volandis.nl

Claudia Klarenbeek
06 – 53 36 20 71
c.klarenbeek@volandis.nl

Werk je in de bouw of infra?
Zet dan je werkervaring om in een ervaringscertificaat 
of een mbo-vakdiploma.

Dit zijn onze EVC-adviseurs

Voorwaarden voor deelname:
• Je bent 23 jaar of ouder
•  Je hebt min. 3 jaar ervaring in je beroep
•  Val je onder de bouw-cao (check op afdracht), dan is het traject kosteloos
•  Val je onder een andere cao dan kun je het traject tegen betaling volgen.



2. Intake 
 Vul het uitgebreide intakeformulier in.

1. Aanmelding 
 Meld je aan bij de EVC-adviseur. 

3. Training (1 dag)
Leer wat je precies moet bewijzen en aan 
welke eisen de bewijzen moeten voldoen. 

4. Opstellen Persoonlijk  
EVC-Plan (PeP)

Samen met je werkgever en de EVC-
adviseur wordt een plan opgesteld. 

Daarin wordt afgesproken hoe je het 
traject het beste kunt doorlopen.

5. Bewijzen verzamelen
Tijdens je dagelijkse werk verzamel 
je bewijzen. Deze voeg je met een 

toelichting toe in je portfolio. De EVC-
adviseur begeleidt je tijdens het traject.

6. Afronding traject
Je sluit het traject af met een 

eindgesprek en eventueel een Proeve van 
Bekwaamheid. 

Resultaat: Ervaringscertificaat
Trajectduur ca. 26 weken 

Wil je door voor een  
mbo-diploma?*

1. Uitvoeren eventuele scholing 
2. Aanmelden bij ROC
3. Taal- en rekentoetsen     
4. Diploma-uitreiking

EVC in 6 stappen

Lees alles over EVC op:
www.volandis.nl/evc/

* Vanaf dit moment hebben wij geen invloed op de duur.  
De verantwoordelijkheid ligt bij het ROC!



Volandis  
Ceintuurbaan 2

3847 LG Harderwijk

Postbus 85

3840 AB Harderwijk

0341 499 299 

 info@volandis.nl 

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit. 

EVC-centra Bouw & Infra is een zelfstandig onderdeel van Volandis.  
Volandis, het kenniscentrum van werkgevers en werknemers in de bouw en 
infra. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg 
besteed. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.


