
 
  

 

 EVC Traject Arbeidsmarktroute 

• OBM Oost meldt de kandidaat 

aan en ondersteunt bij de 

administratie. 

• OBM Oost kent de markt en weet 

welke opleidingen passen  bij de 

diverse functies in de markt. 

• OBM Oost koppelt het advies 

terug aan de werkgever. 

• OBM Oost monitort de voortgang 

van de procedure, o.a. door 

telefonisch tussentijds contact 

met de kandidaat. 

• OBM Oost is vast aanspreekpunt 

omtrent de procedure voor de 

werkgever. 

• Kandidaat bouwt een digitaal 

portfolio waarin kennis en kunde 

worden aangetoond.  

• Kandidaat krijgt een begeleider 

toegewezen waar hij vragen aan kan 

stellen en die terugkoppeling kan 

geven op het portfolio 

• Kandidaat wordt uitgenodigd voor 3 

begeleidingsgesprekken (a 1,5 uur) 

• Bij een compleet dossier volgt de 

beoordeling door een assessor. 

• Uitspraak op werkprocesniveau 

volgt. 

• Het traject wordt afgerond met een 

ervaringscertificaat. 

Het EVC Traject Arbeidsmarktroute is bedoeld 

voor hen die in het werk kennis en kunde hebben 

opgedaan en die dit willen laten formaliseren in 

een ervaringscertificaat. 

Een procedure kan op ieder gewenst 

moment starten en dient binnen 3 

maanden afgerond te zijn 

 

Voordelen Inhoud 

Doelgroep Duur 

 



 

 

EVC Traject Arbeidsmarktroute 

Iedereen doet op informele wijze kennis en kunde op. Vaak zelfs nog veel meer dan je beseft. Want op werk én 

in je privé ben je constant bezig met jezelf ontwikkelen en doe je vaardigheden, ervaring en kennis op. Vaak is 

deze kennis en kunde niet geformaliseerd, het ligt niet vast in diploma’s of certificaten. Soms zou je dat wel 

willen, bijvoorbeeld om te voldoen aan certificeringseisen of diplomaeisen, of juist om persoonlijke 

ontwikkeling in het kader van loopbaanstappen inzichtelijk te maken.  

Om deze kennis en kunde te formaliseren kan een EVC traject worden ingezet. EVC staat voor Erkenning 

Verworven Competenties en is een procedure waarin de kandidaat kan aantonen hoeveel kennis en kunde 

hij/zij bezit  van een bepaalde kwalificatiedossier. Een EVC procedure in de arbeidsmarkt variant wordt 

afgesloten met een ervaringscertificaat. In dit certificaat worden weergegeven en gewaardeerd over welke 

werkprocessen de kandidaat heeft bewezen voldoen kennis en kunde te beschikken. Hiermee is het een 

formele erkenning van ervaring, kennis en kunde.  

Een mooie instrument dus wat ingezet kan worden bij een leven lang leren.  

 


