Profiel EVC-begeleider
Dit profiel is gebaseerd op het functieprofiel EVC-begeleider van het Nationaal
Kenniscentrum EVC.
Doel van de functie
 De EVC-begeleider helpt het denkproces van de EVC-deelnemer op gang te
brengen, onder meer door het stellen van vragen en het geven van voorbeelden.
 De EVC-begeleider ondersteunt de EVC-deelnemer bij het verzamelen en
structureren van bewijzen voor het portfolio en controleert de volledigheid van het
portfolio. De EVC-deelnemer blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor het vullen
van en de kwaliteit van zijn portfolio.
Plaats van de functie in de organisatie
 De EVC-begeleider voert zijn werkzaamheden uit bij of in opdracht van de EVCaanbieder.
 De EVC-begeleider voert zijn werkzaamheden, onafhankelijk van de EVC-assessor,
uit.
 De EVC-begeleider stemt de invulling van zijn werkzaamheden af op de EVCprocedure van de EVC-aanbieder.

Kennis en vaardigheden van de EVC-begeleider
Kennis
De EVC-begeleider heeft kennis van:
 de doelstellingen van een EVC-procedure
 de EVC-procedure van de EVC-aanbieder en de activiteiten die hij in het kader
daarvan moet uitvoeren
 de te hanteren beoordelingsinstrumenten
Vaardigheden
De EVC-begeleider kan in het algemeen:
 op een correcte wijze mondeling communiceren in het Nederlands
 de essentie van EVC verwoorden in de context van loopbaanontwikkeling
 uitleggen wat EVC is, maar ook wat het niet is
 naar aanleiding van reflectie, feedback en scholing, de eigen werkwijze evalueren,
verantwoorden en verbeteren
 de EVC-aanbieder adviseren over en verbetersuggesties doen voor
beoordelingscriteria en/of EVC-procedure
De EVC-begeleider kan in het kader van instrueren:
 de stappen van de EVC-procedure uitleggen aan de EVC-deelnemer
 uitleggen wat van de EVC-deelnemer verwacht wordt in de EVC-procedure, op zo’n
manier dat de EVC-deelnemer dit begrijpt
De EVC-begeleider kan in het kader van begeleiden:
 de EVC-deelnemer begeleiden bij het verzamelen van bewijslast en het samenstellen
van het portfolio, zodat de EVC-deelnemer een compleet en beoordeelbaar portfolio
kan samenstellen
 verschillende begeleidingstechnieken hanteren
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De EVC-begeleider kan in het kader van gesprekken voeren:
 het denkproces van de EVC-deelnemer op gang brengen via gesprekstechnieken en
het stellen van de juiste vragen
De EVC-begeleider kan in het kader van feedback geven:
 de EVC-deelnemer feedback geven over de relevantie van de aangeleverde bewijzen
in relatie tot de beoordelingsstandaard
 de EVC-deelnemer informeren over de (vervolg)procedure

Specifieke deskundigheid en vereisten
 De EVC-begeleider voldoet aan de in dit profiel beschreven kennis en vaardigheden.
 De EVC-begeleider heeft vakinhoudelijke kennis van en inzicht in de gehanteerde
standaard(en) waarvoor hij wordt ingezet.
 De EVC-begeleider blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied, de sector
en het beroep.

Profiel EVC-begeleider

Pagina 2 van 2

