EVC Bouw & Infra
Niveau 2 - 3 - 4

Je ontvangt na aanmelding een e-mail
met de eerste opdrachten en je
werkgever of jij ontvangt de factuur.

Aanmelding

Factuur

Stap 1

A

Intake:
•C
 ontroleer je gegevens en
voeg je foto toe.
•M
 aak een verslag over jezelf.
•O
 verzicht van taken en
werkzaamheden.
•R
 egelen van verklaringen.

B

Inlogcode

Intake

C

Je taken en werkzaamheden met
vragen uitleggen (verdieping) aan de
hand van verslagen, foto's, filmpjes,
opdrachtbonnen, urenstaten enz.
De EVC-adviseur kan met je meekijken.

Opstellen
PeP

PLAN

PeP =
Persoonlijk EVC Plan
D

E

Bespreken
van PeP

Contract
EVC PeP

A

Stap 2

Opbouw Portfolio

C
Klaar? Dan gaat de inhoudsassessor
je e-portfolio bekijken en beoordelen.
Zo bereidt hij zich voor op je CGI
(eindgesprek) en/of werkplekbezoek.

Tijdens de PeP bespreken wij:
• Wat je gaat doen
• Wie je daarbij helpt
• Wanneer het klaar moet zijn

H
Optioneel: zet je
EVC-rapportage
om naar een
ervaringscertificaat.

G

EVCrapportage

Ervaringscertificaat

CGI
(eindgeprek)

Klaar?

E

Werkplekbezoek

Tips of wat
ontbreekt

D

Beoordeling

Ontvang je na het
CGI (eindgesprek
en/of werkplekbezoek).

Optioneel

Stap 3

F

B

Als je voor de Arbeidsmarktroute
hebt gekozen ben je nu klaar.
Je kan laten zien wat je kennis
en vaardigheden zijn (Skills).

Onderwijs

Certificaat

Eventueel aanvullende scholing en:
• Keuzedelen
• Instellingstoetsen
• Centraal examen Nederlands en Rekenen
• Leer- en burgenschap

Als je voor de onderwijsroute hebt gekozen, ga je nu verder met Stap 3. Het EVC-team begeleidt je hiervoor naar het ROC. Eventuele scholing en kosten voor een diploma
vallen buiten het EVC-traject en er gelden voorwaarden: Het gat tot het diploma mag niet te groot zijn (niet teveel scholing). Als extra service ontvang je via je EVC-adviseur
een offerte. Bij het ROC rond je nog een aantal onderdelen af, te weten: centraal examen Nederlands en Rekenen, keuzedelen, loopbaan en burgerschap. De opleider of het
ROC kan de hoogte van de kosten bepalen aan de hand van het ervaringscertificaat. Dus na afronding van stap 2 heb jij een beeld wat je nog nodig hebt aan scholing en
extra onderdelen bij het ROC om een diploma te behalen.

Volg ons: /VolandisNL

0341 - 499 299 | info@volandis.nl

