
 

Hulpmiddel: mogelijke beroepsproducten bij aantonen vakbekwaamheid  

EVC-begeleider en EVC-assessor 

 

 

Aanleiding 

In de EVC Code en de Beleidsregel EVC is opgenomen wat de vereiste competenties zijn voor een 

EVC-begeleider en EVC-assessor. De eisen staan beschreven in het door het Kenniscentrum EVC 

ontwikkelde competentieprofiel (ook onderdeel van deze EVC-Toolbox), waarnaar verwezen wordt 

in de beleidsregel. Een succesvol EVC-traject is erg afhankelijk van competente assessoren en 

begeleiders. Om EVC-aanbieders te ondersteunen bij de keuze van die juiste begeleiders en 

assessoren, heeft het Kenniscentrum EVC in samenwerking met een aantal EVC-aanbieders en 

beoordelende organisaties diverse beroepsproducten voor het aantonen van competenties, op een 

rij gezet.  

 

Een begeleider heeft volgens het competentieprofiel 4 taken:  

 Instrueren 

 Begeleiden 

 Gesprekken voeren 

 Feedback geven 

Een assessor heeft volgens het competentieprofiel 6 taken:  

 Portfoliobeoordeling 

 Interviewen 

 Observeren 

 Beoordelen 

 Rapporteren 

 Mondeling terugkoppelen 

 

Hoe kunt u als EVC-aanbieder aantonen en verantwoorden richting uw beoordelende organisatie dat 

uw EVC-begeleider en uw EVC-assessor deze taken beheerst? Hieronder vindt u per taak een aantal 

voorbeelden van beroepsproducten. Let op! Het zijn voorbeelden ter inspiratie, geen eisen! 

Wat verstaat het Kenniscentrum EVC onder een beroepsproduct?  

 

Een beroepsproduct is een dienst of een product waarin zichtbaar wordt dat een 

begeleider/assessor de taak op niveau beheerst. 

 

De beroepsproducten die door EVC-aanbieders en beoordelende organisaties als meest relevant en 

meest belangrijk worden gezien, zijn rood gemarkeerd. Dit overzicht is bedoeld om u als EVC-

aanbieder op weg te helpen: het is niet voorschrijvend of uitputtend, maar bedoeld als hulpmiddel! 

Omdat bleek dat een aantal beroepsproducten voor alle taken kunnen gelden is in het overzicht 

eerst gestart met een algemeen deel. 
  



 

Overzicht mogelijke beroepsproducten EVC-begeleider 

Taak Mogelijke beroepsproducten 

Algemeen = uit elk beroepsproduct dat hiernaast 

genoemd staat moet helder en transparant blijken 

dat de begeleider aan de taken instrueren, 

begeleiden, gesprekken voeren en feedback geven, 

voldoet. 

Certificaat van training voor EVC-begeleiding 

Certificaat van training voor portfolio begeleiding 

CV waaruit kennis van het kwalificatiedossier/de 

branchestandaard blijkt 

Evaluatie door alle betrokkenen bij de EVC-

procedure (schriftelijk) 

Reflectieverslag op eigen handelen 

Proeve, afgelegd door begeleider 

Opname van een gesprek tussen begeleider en 

kandidaat voorzien van (schriftelijke) analyse 

Eigen portfolio voor begeleider met bewijs 

Kalibreren/Intervisie (feedback van andere 

assessoren, bespreken hoe assessor tot een oordeel 

komt) 

Instrueren 

Begeleiden 

Audio/video van een instructie die de begeleider 

geeft met op basis van vooraf vastgestelde criteria 

Feedbackformulier over de instructie, ingevuld door 

kandidaat 

Evaluatieformulier over begeleiding, ingevuld door 

kandidaat 

Evaluatieformulier over begeleiding, ingevuld door 

assessor 

Een goed en op de juiste wijze gevuld portfolio van 

de kandidaat 

Gesprekken voeren Video-opname van een gesprek voorzien van 

(schriftelijke) zelfreflectie 

Begeleidingsformulieren met aantekeningen van de 

begeleidingsgesprekken 

Feedback op praktijkobservatie door EVC-aanbieder 

Ingevuld intakeformulier 

Voorbereidingsverslag of opbouw van een gesprek 

Feedback geven Evaluatieformulier over feedback geven door 

kandidaat 

Begeleider past STARR-regels toe op eigen feedback 

geven d.m.v. verslag 

Mailwisseling tussen begeleider en kandidaat waaruit 

feedback blijkt 

360 graden feedbackformulier 

Verslag van rollenspel feedback geven 

 
  



 

Overzicht mogelijke beroepsproducten EVC-assessor 

Taak Mogelijke beroepsproducten 

Algemeen = uit elk beroepsproduct dat hiernaast 

genoemd staat moet helder en transparant blijken 

dat de assessor aan de taken portfoliobeoordeling, 

interviewen, observeren, beoordelen, rapporteren, 

mondeling terugkoppelen voldoet. 

Overzicht van aantoonbare werkervaring in het vak 

of de branche  

Certificaat assessor 

Eigen portfolio voor assessoren met bewijs 

Referenties van EVC-aanbieders, collega’s, 

werkgevers  

Verslag van functioneringsgesprek en/of 

beoordelingsgesprek  

Reflectieverslag door de assessor, ook over 

ontwikkelpunten in de komende jaren  

Overzicht van wat de assessor allemaal gedaan 

heeft, in relatie tot taken van assessor 

CV 

Portfoliobeoordeling Beoordeling/analyse van een beoordeling 

Deelname assessortraining 

Reflectieverslag 

Feedback op beoordelingen 

Bijscholing 

Interne audits 

Functioneringsverslagen  

Interviewen Proeve interviewtechniek  

Evaluatie door deelnemer en opdrachtgever 

Zelfreflectie met onderliggende bewijzen  

Audio-/videofragment, Live scribe-fragment  

Aantekeningen gesprek 

Observeren Observatie van de assessor door een derde 

(geresulteerd in observatieformulier) 

Beoordelingsformulier gespecificeerd 

Beoordelen Kalibreren/Intervisie (feedback van andere 

assessoren, bespreken hoe assessor tot een oordeel 

komt) 

Heldere, transparante rapportage door de assessor 

zelf geschreven 

‘Proefbeoordeling’, assessor een standaardportfolio 

laten beoordelen 

Gesprek met de assessor over wijze van beoordelen 

CV/diploma/certificaat  



 

Rapporteren Schrijftraining EVC-certificaat  

Ervaringscertificaat 

Evaluatie van de kandidaat over het 

ervaringscertificaat 

Reflectie externe verzilveraars/examencommissies 

Mondeling terugkoppelen Audio-/video-opnames van 

terugkoppelingsgesprekken (n.a.v. portfolio, CGI 

en/of werkplekonderzoek) 

Zelfreflectieverslag door assessor 

Beoordeling van assessor door tweede assessor of 

procesdeskundige 

Evaluatieverslag van terugkoppelingsgesprek door 

kandidaat 

 


