
“Doordat mijn werkervaring 
ook meetelde, was ik
veel sneller klaar met

mijn opleiding”

EVC-stappen voor de deelnemer

U wilt zich verder ontwikkelen en heeft gehoord dat EVC een instrument is 

om uw ervaring te laten erkennen. Hoe nu verder?

1.  Vraag na bij uw werkgever of het regionale leer-werkloket welke 

mogelijkheden er voor u zijn om een EVC-procedure te volgen. Zij 

vertellen u ook wat EVC inhoudt, welke rechten u heeft en wat de 

eventuele fi nancieringsmogelijkheden zijn.

2.  U wordt doorverwezen naar of u kiest zelf een EVC-aanbieder die samen 

met u bepaalt met welk doel u een EVC-procedure gaat volgen. Kies een 

aanbieder die erkend is om de door u gewenste EVC-procedure uit te 

voeren. Kijk hiervoor op www.kenniscentrumevc.nl.

3.  Samen met de begeleider (van de EVC-aanbieder of misschien vanuit uw 

werkomgeving) vult u een portfolio in. Benoem hierin uw ervaringen en 

wat u daarvan heeft geleerd. Dat kan van alles zijn. Dus ervaring die u 

heeft opgedaan tijdens werk, hobby’s, bijbanen, et cetera. Ook 

verzamelt u zo veel mogelijk bewijsmateriaal van deze opgedane kennis 

en vaardigheden. Diploma’s, getuigschriften, et cetera. 

4.  Een onafhankelijke beoordelaar (assessor genoemd) toetst uw ervaring 

en vaardigheden aan de hand van een standaard: bijvoorbeeld uit het 

onderwijs of een branche. Deze beoordeling kan op verschillende 

manieren gebeuren. Via bezoek op de werkplek, een interview, het 

bewijsmateriaal dat u heeft verzameld, et cetera. U ontvangt van de 

beoordelaar een EVC-rapportage waarin staat welke competenties u 

bezit in vergelijking tot de gemeten standaard. Als dit voldoet aan 

(delen van) een offi ciële opleiding kunt u bij een examencommissie van 

een school een (deel)certifi caat aanvragen. Hoe dit gaat, kunt u 

navragen bij de EVC-aanbieder.

5.  De EVC-rapportage kan de basis zijn voor uw verdere ontwikkeling. 

Wellicht heeft u de smaak te pakken en wilt u het resterende deel van 

de opleiding volgen. Of wilt u een nieuwe cursus volgen die aansluit bij 

uw ervaring. Dit kan vaak (gedeeltelijk) op de werkplek in een 

combinatie van werken en leren! Ontwikkelen werkt
www.opleidingenberoep.nl

Ervaring nu fi scaal aftrekbaar
Informatie voor deelnemers aan EVC-trajecten
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Wat is EVC?

EVC is de afkorting voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC 

gaat uit van de gedachte dat mensen niet alleen leren in het formele 

onderwijs, maar zich ook buiten de schoolmuren volop kunnen 

ontwikkelen. Hun hele leven lang. Op het werk, bij verenigingen, thuis 

of in vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Met een EVC-procedure worden 

de competenties van deelnemers in kaart gebracht en erkend. Dit 

geeft inzicht in het huidige kennis- en vaardigheidsniveau en de 

mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Als u begint aan een EVC-procedure of er al een volgt, komt u met ingang 

van 1 januari 2007 in aanmerking voor een fi nanciële tegemoetkoming in 

de kosten van deze procedure. Hoe? Dat leest u in deze brochure. Ook 

vindt u een handig stappenplan voor het in gang zetten van een dergelijke 

procedure. Met EVC haalt u het beste in uzelf naar boven. 

Stel u heeft jarenlange werkervaring, ervaring in het vrijwilligerswerk of 

bent al tijden bestuurslid van een vereniging. Maar de competenties die u 

daarbij heeft ontwikkeld, zijn nog nooit vastgelegd, terwijl u er inmiddels 

wel enorm veel van heeft opgestoken. Dan kan EVC uitkomst bieden. Bij 

EVC kunt u zelf uw competenties laten vastleggen in een zogenaamde 

EVC-rapportage. Daarin staat wat u kunt en hoe u zich nog verder kunt 

ontwikkelen. Dit kan leiden tot een certifi caat of diploma en/of de opstap 

zijn naar verdere scholing, maar dan wel heel gericht en effi ciënt. Dus niet 

weer de schoolbanken in voor lange, (deels) onnodige scholingstrajecten. 

Maar kortdurende (praktijk)cursussen op maat, zodat u precies leert wat u 

nodig heeft. 

Fiscaal aantrekkelijk

Als u een EVC-procedure zelf betaalt, is het mogelijk om deze kosten af te 

trekken van de inkomstenbelasting (voor zover deze uitgaven samen met 

andere scholingsuitgaven de drempel van € 500 overschrijden). Als u een 

spaarloonregeling heeft, kunt u ook het spaarloon deblokkeren voor de 

uitgaven ten behoeve van een EVC-procedure. 

Voorwaarden

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen,

gelden de volgende voorwaarden: 

•  U heeft een verklaring van de EVC-aanbieder dat u

een EVC-traject heeft gevolgd;

•  U heeft een kopie van de brief van de EVC-aanbieder

waarin staat dat de aanbieder voor de gevolgde

EVC-procedure een (voorlopige) erkenning heeft. 

De (voorlopig) erkende aanbieders zijn opgenomen in het

register van (voorlopig) erkende aanbieders. Dit register wordt

beheerd door het Kenniscentrum EVC. Een overzicht van de

(voorlopig) erkende aanbieders is sinds 1 januari 2007

te vinden onder het kopje ‘Aanbieder vinden’ op de site

www.kenniscentrumevc.nl.

“Met mijn diploma
is er veel

meer mogelijk!”
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