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Pleidooi voor vernieuwd EVC 
Het hybride model voor een daadwerkelijk Leven Lang Ontwikkelen 
 
 

EVC als oplossingsrichting voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt 
Het Erkennen van Verworven Competenties is een bestaande methode om aanwezige werkervaring, 
kennis en kunde formeel te erkennen. Deze methode is vooral bekend als route richting het onderwijs 
en het diploma. Alleen erkende EVC – aanbieders mogen deze trajecten uitvoeren, zoals Libereaux. 
Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat EVC ook in de arbeidsmarktroute veel rendement oplevert, 
rendement gericht op vooral het inzichtelijk maken van aanwezige vakbekwaamheid. Hierbij gaat het 
niet alleen om het diploma, maar veel meer ook om competenties, gedrag en houding: kortom, de 
Vakbekwame medewerker.  
 
En juist deze focus biedt de oplossingsrichting voor de uitdaging op de huidige en toekomstige 
arbeidsmarkt.  
 
Eind vorig jaar heeft de Stichting van de Arbeid, samen met Sociale Partners het zogenaamde 
Vakbekwaamheidsbewijs in het leven geroepen. Dit is het equivalent van het diploma, maar dan in de 
arbeidsmarktroute en is het resultaat van het doorlopen van een EVC – traject. Hiermee is EVC nog 
waardevoller geworden voor zowel het individu als de werkomgeving én het onderwijs. In beeld:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
        Klik hier voor uitleg  

 
 
 
 
 
 

 

Vernieuwd EVC als hybridemodel 
EVC brengt niet alleen kennis in beeld, maar vooral ook andere vaardigheden en motivatie. Dit leidt 
tot (h)erkenning van de mate van inzetbaarheid. Hierdoor wordt er op een meer waardevolle manier 
gekeken naar de inzetbaarheid van iemand. Aangezien de arbeidsmarktroute ook de onderwijs-
behoefte activeert, ontstaat er een brugfunctie. Door goede procesafspraken te maken met het 
onderwijs, ontstaat er een aanjagende beweging: het hybridemodel.  
 
Als we met elkaar in staat zijn om op deze manier naar inzetbaarheid te kijken, de focus te verleggen 
naar de Vakbekwame medewerker, dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden.  
 
 

EVC  

Onderwijsroute >  
verkorte leerweg  

Arbeidsmarktroute >  
inzetbaarheid   

Diploma  

Vakbekwaam- 
heidsbewijs 

Rendement voor de BV Nederland 

• Activering van individu >  
meer eigen 
verantwoordelijkheid LLO 

• Impuls voor flexibele 
arbeidsmarkt / andere kijk op 
inzetbaarheid  

• Slimmer opleiden en 
ontwikkelingen / betere 
aansluiting met onderwijs 

• Activeren van onbenutte / 
niet zichtbare capaciteit 

  

https://youtu.be/zxUvCwArAGk
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Denk je eens in …?  
 

- Dat je in staat bent om een “ongeschikte” kandidaat aan te nemen;  
- Dat je deze kandidaat gericht en efficiënt kunt laten ontwikkelen tijdens het werk;   
- Dat je je huidige medewerkers kunt blijven boeien en;  
- Nieuwe medewerkers (jong talent, zij instromers, nieuwkomers) aan je te binden. 

 
Dit met als doel om met meer daadkracht te kunnen reageren op de ontwikkelingen in de markt.  
 
Onhaalbaar? Nee hoor, als je jezelf maar in staat stelt om vanuit dit hybridemodel te denken en te 
doen. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in een betere aansluiting vanuit het onderwijs met de 
arbeidsmarkt. Ook de organisatie rondom EVC is verder door ontwikkeld, waardoor het hybridemodel 
werkt. Uiteraard vergt dit een inspanning: zie het als een inhaalslag. Het ontwikkelen van medewerkers 
is geen kostenpost maar een investering.  
 

Hoe dan?  
De praktijk laat zien dat er met een geringe inspanning een goede basis gelegd kan worden voor de 
gewenste door ontwikkeling. Er lopen al veel initiatieven en door je uit te dagen om anders naar 
inzetbaarheid van medewerkers te kijken, ontstaan er mogelijkheden. Graag gaan wij met jullie in 
gesprek over dit model in jullie organisatie of sector. Neem vooral contact met ons op.  
 
 
Raymond Steenkamp 
Algemeen directeur / Libereaux  
rsteenkamp@libereaux.nl / 0651 758 157 
 
www.libereaux.nl 
www.ditkanik.nu  
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