
 

 

EVC-procedure verkort traject Kleuteronderwijs 

Campus Vorselaar 

 

Voor wie? 

• Je hebt een bachelor of master diploma op zak én je hebt ervaring in het onderwijsveld. 

Bijvoorbeeld:  

o Orthopedagoog met ervaring als zorgleerkracht in het basisonderwijs  

o Leerkracht lager onderwijs die als kleuterleraar gewerkt heeft 

o Logopedist werkzaam in een ondersteuningsnetwerk 

Wat is het?  

• EVC staat voor ‘Eerder Verworven Competenties’: het geheel van verworven kennis, 

inzicht, vaardigheden en attitudes.  

• EVC is enkel bedoeld voor competenties die je hebt verworven in de praktijk of waarvan 

je aanzienlijk toepassingsmogelijkheden in een praktijksituatie kan aantonen en waarvan 

je ook de nodige bewijsstukken kan voorleggen.  

• Competenties moet je dus kunnen bewijzen. Dat doe je door een ‘portfolio’ samen te 

stellen met ervaringsverslagen of met voorbeelden van je prestaties. Dit wordt 

gekoppeld aan een interview. Afhankelijk van welke competenties je wil bewijzen, kan je 

ook gevraagd worden om nog een bijkomende assessment af te leggen.  

• Het eindresultaat van de EVC-procedure is een bewijs van bekwaamheid dat de 

verworven competenties of leerresultaten vermeldt.  

• In een volgende stap kan je op basis van de resultaten van de EVC-procedure  

vrijstellingen voor (delen van) stage en/of opleidingsonderdelen aanvragen.   

Aanpak?  

Besluit je om je kans te wagen? Je staat er niet alleen voor!  

Volg deze stappen:  

1) Maak een afspraak met de trajectcoördinator van de opleiding 

(annelies.demessemaeker@thomasmore.be ): samen bekijken we of een EVC-procedure 

zinvol en haalbaar is voor jou 

2) Als stap 1 succesvol doorlopen is, dan zit je een eerste maal samen met jouw EVC-

begeleider om de procedure (deadline, criteria portfolio...) te bekijken. Vanaf dan kan je 

aan de slag gaan met het samenstellen van jouw portfolio.  

3) Tijdens een tweede afspraak met jouw EVC-begeleider bekijk je de stand van zaken 

m.b.t. het portfolio 

4) Je dient het portfolio in:  

a. Op basis van het portfolio wordt er een interview afgenomen door een 

beoordelingscommissie.  

b. Indien de commissie het nodig acht, is er nog een bijkomende assessment.  
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Kostprijs?  

(Voor specifieke competenties i.f.v. een opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen) 

•  55 euro administratieve kosten bij de opstart van je dossier. 

• 150 euro voor een assessment a.d.h.v. een portfolio.  

• Voor een bijkomende assessment komt er nog een kostprijs van 50 euro bij.  

Timing?  

• Interviews gebeuren in de periode mei t.e.m. 31 augustus.  

• Deadline voor de aanvraag:  vrijdag 17 mei.  

 


