Infosheet EVC-glazenier
Erkennen van Verworven Competenties
EVC, wat is dat?
EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. EVC is een middel om het vakmanschap
van een individu in kaart te brengen en de kwaliteiten op waarde te schatten. Met het EVC voor
glazeniers wordt dus in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden van het glazeniersvak worden
beheerst.

Wat levert het op?
Door deel te nemen aan het EVC-glazenier kunt u dus laten zien in hoeverre u een vakbekwame
glazenier bent. U kunt zich daarmee professioneel onderscheiden van anderen. Voor die onderdelen
van het vak waarop u zich bekwaam toont, ontvangt u een branchecertificaat. Bent u bekwaam op alle
onderdelen, dan ontvangt u een branchediploma. Daarnaast geeft het EVC-traject u inzicht in welke
onderdelen u zich mogelijk nog dient te scholen.

Wie voert het uit?
Het EVC-glazenier wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Glas.

Hoe werkt het?
In het EVC-traject wordt u gevraagd of u de volgende kerntaken van het beroep glazenier beheerst:
1. het ontwerpen van een werkstuk
2. het vervaardigen van glazeniersproducten
3. het restaureren van glas-in-lood panelen
4. het leiden van een bedrijf
Deze kerntaken staan beschreven in het beroepscompetentieprofiel voor glazeniers. In het EVCtraject wordt kerntaak 4 buiten beschouwing gelaten.

1. Zelftest
Door het invullen van de zelftest gaat u na of het voor u zinvol is om deel te nemen aan het EVCtraject.
Op basis van de ingevulde zelftest krijgt u een positief of negatief advies voor deelname aan het EVCtraject. U bent vrij dit advies wel of niet op te volgen. U meldt zich vervolgens aan voor het EVC-traject
door het aanmeldingsformulier in te vullen.

2. Intakegesprek
Vervolgens zal een telefonisch intakegesprek plaatsvinden waarin uw gegevens worden besproken,
het EVC-traject verder wordt toegelicht en uw vragen worden beantwoord.

3. Portfolio
Nadat uw aanmelding definitief is, ontvangt u een ‘leeg’ portfolio inclusief handleiding. U wordt
gevraagd het portfolio in te vullen en bewijslast te verzamelen waaruit blijkt dat u over de gevraagde
competenties beschikt. Nadat u uw complete portfolio heeft aangeleverd, wordt uw portfolio
beoordeeld. Daarna wordt een afspraak met u gepland voor een werkplekbezoek.

4. Werkplekbezoek
U wordt op uw werkplek bezocht door twee assessoren (maximaal 1 dagdeel). Zij stellen u op basis
van uw portfolio een aantal vragen en observeren u eventueel bij het uitvoeren van uw
werkzaamheden. Na afloop van het werkplekbezoek komen de assessoren tot een gezamenlijk
oordeel en advies over uw bekwaamheid:
•

u heeft aangetoond 1, 2 of alle 3 de kerntaken en bijbehorende competenties te beheersen en de
assessoren adviseren u te certificeren of diplomeren op die onderdelen.
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•

u heeft nog niet aangetoond 1 of meerdere kerntaken en bijbehorende competenties te
beheersen. U komt dan in aanmerking voor een ervaringsbewijs, waarin per kerntaak de
competenties staan die u al beheerst.

5. Uitslag
De assessoren verwoorden hun bevindingen van het werkplekbezoek in een adviesrapportage.
Een examencommissie komt tot een definitief besluit op basis van de beoordelingen en de
adviesrapportage.

Aanvullende scholing
Wanneer u voor alle kerntaken of één van de kerntaken niet heeft kunnen aantonen dat u de
desbetreffende competenties beheerst, krijgt u een advies mee voor eventueel te volgen aanvullende
duale scholing.

Wat kost het?
Het EVC-glazenier kost € 1.495,- exclusief BTW. Deze kosten worden door Kenniscentrum Glas in
twee termijnen in rekening gebracht: de eerste termijn na het aanleveren van het ingevulde
aanmeldingsformulier en de tweede termijn voor aanvang van het werkplekbezoek.

Subsidies
Er zijn op dit moment geen subsidies beschikbaar voor het EVC-traject.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in een EVC traject?
Ga dan naar www.kenniscentrumglas.nl/EVC voor meer informatie, de zelftest, het
aanmeldingsformulier etc.
Heeft u vervolgens nog vragen over het EVC-glazenier neem dan contact op met Kenniscentrum
Glas: info@kenniscentrumglas.nl of 0182-567880.
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