
EVC, dit kun jij ermee!

Werk veilig. 
Houd plezier. 
Kijk vooruit.

Hoe dan?
Foto’s en filmpjes verzamelen. 

In het EVC-traject leg je bewijs van je werk-

ervaring vast door het uploaden van foto’s en 

filmpjes via een app op je smartphone of via de 

computer. 

Beoordeling en mondeling examen.

Een deskundige beoordeelt of je voldoende 

bewijs hebt verzameld. Vervolgens krijg je een 

mondeling examen, waarbij je een aantal vragen 

moet beantwoorden en werkzaamheden laten 

zien. Het eindresultaat is een EVC-rapportage. 

Dit heet de arbeidsmarktroute.

 Zet je EVC-rapportage om naar een diploma.

Wil jij je EVC-rapportage omzetten naar een 

diploma? Dan gaat jouw EVC-traject verder bij 

het ROC. Het kan zijn dat je wat extra vakken 

moet volgen, de zogenaamde onderwijsroute. 

Een centraal examen Nederlands, Rekenen, 

keuzedelen en leer- en burgerschap hoort 

hierbij.

Deelname-eisen voor het EVC-traject

• Je bent 23 jaar of ouder;

•  Je beschikt over minimaal 3-5 jaar 

werkervaring;

•  Je beschikt over een smartphone en 

computer of iemand die jou hierbij kan 

helpen;

• Je hebt een inspanningsverplichting.

Veel werkervaring, maar geen diploma? Dan is het EVC-traject van Volandis misschien 
iets voor jou. In dit traject ruil je jouw werkervaring om voor een EVC-rapportage of 
zelfs een diploma. Dat betekent dat je niet (direct terug) de studiebanken in hoeft. 
Hiermee vergroot jij jouw kansen om zo lang mogelijk te kunnen blijven werken.



Stap 3.  EVC-rapportage  verzilveren voor 
een  diploma (Optioneel)

    EVC-team begeleidt je naar ROC. 

Meerprijs is afhankelijk van kennis en 

vaardigheden.

EVC in stappen

Resultaat: 
Persoonlijk EVC Plan (PeP)

Resultaat: 
EVC-rapportage

Resultaat: diploma

Stap 1.  Intake: wie ben je en wat doe 
je in e-portfolio (€ 300,-)

Stap 2. Opbouw e-portfolio (€ 1.450,-)
  •  Beschrijven en aantonen wat en hoe 

je je werk doet

  • Beoordeling portfolio

  •  Mondeling examen of werkplekbezoek

Meer informatie 
EVC staat voor: Erkenning van Verworven 

Competenties. Meer weten over EVC of de 

stappen die je tijdens het traject doorloopt?  

Kijk op: www.volandis.nl/evc

Volg ons: /VolandisNL 0341 - 499 299  |  info@volandis.nl

    “Door het EVC-traject 
ben ik onbewust met mijn 

toekomst aan de slag gegaan.”

http://www.volandis.nl/evc

