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EVC op de competentiestandaard om het hbo-niveau te toetsen
HaKa heeft veel ervaring in het afnemen van EVC procedures. Zij wordt door de kandidaten als een
organisatie gezien die snel reageert op vragen, veel tijd besteed aan begeleiding, betrouwbaar is en
kennis van zaken heeft. HaKa werkt met een online omgeving waarin het portfolio wordt opgebouwd
en waar vragen aan de begeleider kunnen worden gesteld. HaKa is één van de EVC aanbieders die een
EVC op de competentiestandaard afneemt om het werk- en denkniveau van een kandidaat te bepalen.
Het EVC voor de arbeidsdeskundigen is aangepast aan de werksituaties waar zij mee te maken
hebben.
De EVC procedure
De EVC-procedure bevat de volgende onderdelen:
1. 3600 feedback op basis van de competentiestandaard
2. Portfolio met beroepsproducten en werkervaring
3. Interview
1. De 360°-feedback vragenlijst
In het onderdeel 360°-feedback kan een vragenlijst worden voorgelegd aan vier respondenten.
2. Het online- portfolio.
Dit wordt gevuld met producten die tijdens het werk zijn gemaakt. Dit kunnen o.a. verslagen, notulen,
presentaties, video-opnamen zijn. Er moeten 5 verschillende soort beroepsproducten worden
opgenomen. Daarnaast is een vast onderdeel van het portfolio een contextbeschrijving van de
werkomgeving.
3. Criterium Gericht Interview(CGI)
Een onderdeel van het EVC is een CGI. Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een
kandidaat kan middels voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen op een bepaald niveau te
functioneren. Het interview zal 2 uur in beslag nemen.
Resultaat
Als de EVC-procedure is afgerond maakt de assessor een rapportage waarin de verworven
competenties en het niveau zijn beschreven.
Op basis van de rapportage wordt een Ervaringscertificaat verstrekt. Hierin is beschreven op welke
niveau de competenties zijn aangetoond.

Duur
De (advies) doorlooptijd van het evc traject is ongeveer 8 weken.
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Proces
Stappenplan EVC-traject
• Aanmelden via HaKademie
• HaKa nodigt de kandidaat uit
voor een intakegesprek en stuurt
informatie op

Tijdpad
Na ontvangst gegevens
intakegesprek binnen 2 weken (of in
overleg).

• Intakegesprek
• Go/No go
• Bij go: EVC-overeenkomst,
informatie om te starten,
inlogcode
Na ontvangst getekende EVC-overeenkomst
Uitzetten 3600 feedback
Vullen portfolio
Begeleidingsgesprek 1

Afhankelijk van mogelijkheden van
de kandidaat kan het gesprek
binnen 1 – 2 weken gepland worden

Indien nodig begeleidingsgesprek 2

Portfolio-assessment en CGI

Na het vullen van het portfolio kan
vier weken later het CGI
plaatsvinden

Indien gewenst eindgesprek en
ondertekening EVC rapportage

Kosten
• € € 1.175,-. excl. BTW (€1.421,75 incl. BTW) voor het EVC-traject.
• € 125,- voor verlenging van toegang tot de online EVC-omgeving. Deze staat zes maanden
vanaf de startdatum open. Wanneer er verlenging nodig is, kan de online omgeving met nog
eens zes maanden verlengd worden. De kosten hiervan bedragen € 125,-.
• Extra begeleiding is (tegen meerprijs) zowel individueel als in een groep mogelijk.
• De kosten voor het aanvragen en behandelen van het Competentiebewijs worden apart
berekend (nadat het EVC-traject succesvol behaald is) en bedragen € 215,-.

Meer informatie over de EVC-trajecten vind je op onze website www.haka-evc.nl
Bij vragen kun je contact opnemen met HaKa op info@haka-competent.nl en/of 085-4012730.
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