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VOOR VAKMENSEN
DIE WILLEN WETEN
WAT ZE WAARD ZIJN

HET ERVARINGSCERTIFICAAT, OOK
IETS VOOR JOU?
Leren doe je niet alleen in de
schoolbanken. In de praktijk
leer je ook. En net zoals een
schoolopleiding een diploma
oplevert, kun je ook je
ervaring laten bekronen met
een ervaringscertificaat.
Over FHKN
Dit Vakblad wordt je aangeboden
door FHKN, een organisatie
die zich sterk maakt voor
vakmanschap onder mensen die
werken of willen werken in de
ambachtseconomie, detailhandel,
groothandel en commerciële
dienstverlening.

www.fhkn.nl

Diploma’s en certificaten zeggen veel over wat iemand
allemaal weet en kan. Maar niet alles. Misschien weet
of kan hij of zij nog wel veel meer. Dankzij de ervaring
die is opgedaan tijdens het werken of daarbuiten.
Met een ervaringscertificaat kun je ook jouw ervaring
de waardering geven die het verdient. Maar net
als voor diploma’s moet je ook voor het ervaringscertificaat nog wel enige moeite doen om het te
krijgen.
Op de andere zijde van dit Vakblad geven we kort
weer hoe de procedure voor het verkrijgen van een
ervaringscertificaat in zijn werk gaat.
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PRAKTISCHE INFORMATIE OVER HET
ERVARINGSCERTIFICAAT
Een ervaringscertificaat is geen diploma waarvoor
je kunt slagen of zakken, maar een officieel en
erkend bewijs van je vakkennis. Alleen erkende
partijen kunnen jouw ervaringscertificaat opstellen.
Dat zijn bijvoorbeeld commerciële aanbieders, een
afdeling binnen een school (meestal een mbo of
hbo) of een kenniscentrum of brancheorganisatie.
Het duurt gemiddeld drie maanden om je
ervaringscertificaat te krijgen.
Hoe gaat de procedure in zijn werk? Eerst
bespreek je welke ervaring voor jouw toekomst
van belang is. Daarna verzamel je alle bewijzen
die aantonen dat je over deze vakkennis beschikt.
Denk aan (uiteraard) diploma’s en (deel)certificaten
van cursussen en trainingen, maar bijvoorbeeld
ook aan getuigschriften, referenties, verslagen
van beoordelingsgesprekken en tastbare bewijzen
van producten of diensten die je hebt gemaakt of
geleverd. Alle ervaring telt mee. Dus ook
vrijwilligerswerk en zo meer. Al deze bewijzen
vormen je zogenoemde portfolio.
Een beoordelaar kijkt wat er allemaal in jouw
portfolio zit en controleert of het klopt en waar is.
Vervolgens legt hij jouw kennis en ervaring langs
een meetlat. Bijvoorbeeld de meetlat die in het mbo
of hbo wordt gebruikt. Daarna komt zijn waardeoordeel in je ervaringscertificaat.

“HET CERTIFICAAT
GEEFT JOUW ERVARING
DE WAARDERING DIE
HET VERDIENT”
Tot slot: wie draait op voor de kosten? Dat hangt er
vanaf. Je kunt de aanvraag zelf doen, maar ook je
werkgever kan dit doen. De kosten bedragen tussen
de 500 en 1500 euro, maar je bent niet gebonden
aan een aanbieder, dus het kan lonen verschillende
offertes aan te vragen. Bovendien zijn de kosten
gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting.
In sommige cao’s is het recht op EVC-procedures
voor werknemers vastgelegd. Dit betekent dat de
werkgever de kosten voor het ervaringscertificaat
betaalt. De procedure verloopt dan via het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. Als je werkzoekende
bent, dan kan de procedure uit je re-integratiebudget worden betaald. Overleg dus altijd eerst
met je werkgever of uitkeringsinstantie over de
mogelijkheden. Dat kan je goed op weg helpen,
maar ook een hoop kosten besparen.

Meer informatie?
www.fhkn.nl
www.ervaringscertificaat.nl

Weet wat je waard bent
Met een ervaringscertificaat kun je bij
werkgevers op een objectieve manier aantonen wat je allemaal weet en kan, en dus
wat je professioneel gezien waard bent. Dat
is handig wanneer je een baan zoekt, maar
ook wanneer je wilt doorstromen naar een
andere functie. Bovendien kan je op basis
van een ervaringscertificaat vrijstelling
krijgen voor onderdelen van een (vervolg-)
opleiding. Kijk daarom ook eens op www.
ervaringscertificaat.nl.

