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bewijzen. Competenties die je in maar ook buiten je
werk hebt verworven. Je bouwt een portfolio op en
doet assessments. Na afloop van zo’n traject krijg je
een ervaringscertificaat. Dat is een mooie aanvulling
op (eventuele) diploma’s en je cv.

De baan voor het leven bestaat niet meer.
Mensen moeten zich flexibel kunnen bewegen
op de arbeidsmarkt. Maar dat wil nog niet zeg
gen dat je nu fluitend van baan naar gaan gaat
of zomaar een nieuwe carrière op de rails zet.
Van belang is dat je een goed beeld hebt van
je aanwezige competenties voor je profilering
en verdere ontwikkeling!
(Werk)ervaring aantonen
Stel: je hebt na je studie jarenlang gewerkt. Je
hebt interne cursussen en opleidingen gevolgd en
interessante projecten uitgevoerd. Dan wil of moet
je veranderen van baan en vraag je je af: wat zijn
mijn werkervaring en cursussen eigenlijk waard?
Via EVC kun je aantonen wat je de laatste jaren
allemaal hebt geleerd. EVC staat voor erkenning
van verworven competenties of ervaringscertificaat.
Hoe werkt het?
Je kunt met een EVC-traject allerlei competenties

Wat heb je eraan?
• Je vindt makkelijker een baan: een EVC-traject is een
betrouwbare en overtuigende manier om te bewijzen
wat je weet en kunt.
• Je staat sterker in je werk: soms is het verrassend, voor
je werkgever én voor jezelf, hoeveel je hebt geleerd
in de praktijk. EVC leidt tot meer zelfvertrouwen en
waardering van je collega’s en werkgever.
• Ga je een (vervolg)opleiding doen, dan geeft een ervaringscertificaat vaak recht op vrijstellingen voor mboof hbo-opleidingen. De opleidingsduur wordt korter.
Hoe kom je aan een ervaringscertificaat?
Je kunt terecht bij 70 erkende EVC-aanbieders. Zij
brengen je vakkennis en vaardigheden op professionele wijze in kaart. Via www.kenniscentrumevc.nl
is het EVC-register toegankelijk met alle erkende
EVC-aanbieders en alle beschikbare EVC-procedures.
Ook staat op deze website een animatie die in een
paar minuten laat zien hoe EVC kan werken. Voor
vragen kun je terecht bij het Kenniscentrum EVC,
info@kenniscentrumevc.nl, 030-6374711.

Duurzame inzetbaarheid en een leven lang
leren. Het zijn moderne credo’s die de baan
zekerheid van nog niet eens zo heel lang
geleden hebben vervangen. Werknemers zijn
steeds meer zélf verantwoordelijk voor hun
loopbaan en ontwikkeling.

Opleidingen vergelijken
Om aan te kunnen tonen wat je waard bent op de
arbeidsmarkt heb je een cv waarop vaak allerlei opleidingen, cursussen en diploma’s staan vermeld. Maar
lang niet altijd is helder waar deze precies voor staan
en om welk niveau het gaat. Een instrument dat kan
bijdragen aan meer duidelijkheid is het Nederlands
Kwalificatiekader (NLQF). Het NLQF maakt het mogelijk
niveaus van diploma’s en certificaten te vergelijken.
Hoe zit het in elkaar?
NLQF rangschikt kwalificaties in ons land op 8 verschillende niveaus en er is een instroomniveau. Om een idee
te geven: de havo is bijvoorbeeld ingeschaald in niveau
4 en masteropleidingen zijn ingeschaald in niveau 7.
Ook kwalificaties van private opleiders en bedrijfsopleidingen kunnen worden ingeschaald. Zo wordt
inzichtelijk hoe een interne bedrijfsopleiding zich qua

niveau verhoudt tot andere (reguliere) opleidingen.
Bovendien is het NLQF gekoppeld aan het EQF
(European Qualification Framework) waardoor het
mogelijk wordt om kwalificaties ook op Europees
niveau te vergelijken.

Wat heb je eraan?
• Het NLQF geeft jou en je (potentiële) werkgever
inzicht in het niveau van gevolgde opleiding(en);
• het helpt de juiste opleiding(en) te kiezen;
• het geeft inzicht in het niveau van opleiding(en) ten
opzichte van opleidingen in andere Europese landen.
Meer weten?
Op www.nlqf.nl vind je alle informatie over de niveaus
en inschaling van opleidingen. Voor vragen kun je
terecht bij het Nederlands Coördinatiepunt NLQF,
info@ncpnlqf.nl, 073-6800784.

