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Samenvattende conclusies 
 
In opdracht van Stichting OOMT heeft Innovam in het laatste kwartaal van 2008 een onderzoek 
uitgevoerd naar de effectiviteit van het Ervaringscertificaat voor de mobiliteitsbranche. Onderwerpen 
die in dit onderzoek centraal staan, zijn: voorbereiding op de EVC-procedure, praktijkobservatie, 
rapportage (Ervaringscertificaat), begeleiding, effectiviteit, ondernomen vervolgactiviteiten. Ook is 
gekeken naar de samenwerking tussen IBKI en de ROC’s en de positie van EVC ten opzichte van 
andere loopbaaninstrumenten. 
 
Het onderzoek is met behulp van telefonische interviews uitgevoerd onder 70 werknemers die een 
EVC-procedure hebben doorlopen en 70 werkgevers die met EVC in aanraking kwamen. Ook zijn 
interviews gehouden met 11 ROC’s, waarvan 6 vervolgactiviteiten hebben aangeboden aan 
deelnemers met een Ervaringscertificaat.  
 
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek worden hieronder toegelicht.  
 
De ervaringen met de EVC-procedure 
De ervaringen met de EVC-procedure zijn over het algemeen positief. De informatievoorziening vooraf 
is voldoende en de meeste deelnemers zijn van mening dat men in het onderdeel ‘praktijkobservatie’ 
van de EVC-procedure de mate van vakmanschap voldoende kan laten zien. Ook de begeleiding 
tijdens de EVC-procedure wordt als voldoende ervaren. De meerderheid van werknemers en 
werkgevers vindt het resultaat van de EVC-procedure, het Ervaringscertificaat, goed leesbaar en 
bruikbaar. De conclusies en aanbevelingen worden voldoende onderbouwd en zijn duidelijk. Zij geven 
de EVC-procedure een ruime 7.  
 
De effectiviteit van het Ervaringscertificaat 
De meeste betrokkenen in dit onderzoek vinden dat het Ervaringscertificaat meerwaarde heeft. Voor 
ROC’s is EVC een belangrijk onderdeel van hun beleid in verband met competentiegericht leren en 
een Leven Lang Leren. Een grote meerderheid geeft aan dat het Ervaringscertificaat daadwerkelijk 
effectief is. De EVC-procedure draagt bij aan het bereikbaar maken van persoonlijke doelen. Het 
zetten van vervolgstappen na de EVC-procedure is echter nog niet altijd even gemakkelijk, omdat 
hiervoor de structuren nog niet optimaal zijn ingericht.  
 
Alle geïnterviewde ROC’s geven aan vertrouwen te hebben in de procedure zoals uitgevoerd bij IBKI. 
Aandachtspunten die zij noemen zijn onderlinge werving van deelnemers en afstemming over 
planning van de EVC-procedure. 
 
EVC en loopbaaninstrumenten 
Werkgevers zijn van mening dat het Ervaringscertificaat een goed instrument is om 
loopbaanontwikkeling in de branche te stimuleren. Loopbaanontwikkeling wordt verder vooral in 
verband gebracht met trainingen en cursussen. Inzicht in en overzicht van beschikbare 
loopbaaninstrumenten ontbreekt.   
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1. Inleiding 
 
In de mobiliteitsbranche volgen de technische ontwikkelingen elkaar op de voet. Het is van belang dat 
kennis wordt opgebouwd, bijgehouden en vernieuwd. Dit houdt in dat kennis en vaardigheden van 
werknemers groeien en daarmee dus ook het vakmanschap. Werknemers ontwikkelen hun competenties 
en hun kennis en vaardigheden stijgen – vaak onbewust – mee. Men heeft dan wel het niveau en de 
ervaring, maar niet het papiertje om dit te bewijzen. Hier komt het Ervaringscertificaat in beeld, waarin 
het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) centraal staat.  
 
Het uitgangspunt van EVC is dat mensen in hun dagelijks leven allerlei waardevolle competenties 
verwerven. Leren houdt niet op, of je nou een diploma hebt of niet. In de praktijk, privé of werk blijf je 
jezelf ontwikkelen. EVC is een systeem waarmee de praktijkervaring, de kennis en kunde, die iemand 
heeft opgedaan buiten de gebruikelijke leerprocessen (op school), erkend wordt. EVC geeft in één keer 
een beeld van de kennis, talenten en vaardigheden die iemand in huis heeft en wat men nog verder zou 
kunnen ontwikkelen. Dat wordt vergeleken met bestaande opleidingen en kwalificaties. De resultaten 
worden afgezet tegen de werkprocessen en beroepscompetenties binnen beroepen in de 
mobiliteitsbranche, zoals deze zowel in de competentiegerelateerde kwalificatiestructuur van het 
beroepsonderwijs (KSB) als in de Branche Kwalificatiestructuur (BKS) zijn beschreven. De resultaten 
van een EVC-procedure worden beschreven in het Ervaringscertificaat.  
 
OOMT heeft als doelstelling het opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen de mobiliteitsbranche. 
De erkenning van informeel leren met behulp van Ervaringscertificaten kan voor mensen meer 
loopbaanmogelijkheden creëren. Het voorkomt onnodige scholingsactiviteiten, volgens het ‘just-in-time’ 
en ‘just-enough’ principe. Daarmee sluit het eveneens aan bij een ‘leven lang leren’. Met EVC wil OOMT 
een bijdrage leveren aan de bevordering van de inzetbaarheid (employability) van medewerkers in de 
branche.  
 
Stichting OOMT heeft in 2004 een EVC-procedure met bijbehorende instrumenten laten ontwikkelen.  
Sindsdien hebben ruim 250 medewerkers in de mobiliteitsbranche een EVC-procedure doorlopen en 
daarmee een Ervaringscertificaat verkregen. Om te onderzoeken of het Ervaringscertificaat 
daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling en verdere ontplooiing van medewerkers in de 
mobiliteitsbranche heeft OOMT Innovam opdracht gegeven dit te onderzoeken. 
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van dit onderzoek en de onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 
2 worden de onderzoeksopzet en aanpak verder toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt een beeld gegeven 
van de ervaringen met de EVC-procedure. Hoofdstuk 4 gaat over de effectiviteit van het 
Ervaringscertificaat en de vervolgstappen die deelnemers zetten. In hoofdstuk 5 wordt naar EVC 
gekeken in relatie tot andere loopbaaninstrumenten. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies en 
aanbevelingen weergegeven.  
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2. Doelstelling, onderzoeksopzet en respons 
2.1 Doelstelling 
 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van het Ervaringscertificaat voor de 
mobiliteitsbranche en de positie van EVC ten opzichte van andere loopbaaninstrumenten. In dit 
onderzoek worden aanbevelingen geformuleerd voor het verhogen van die effectiviteit en hoe meer 
synergie tussen de EVC-procedure en andere loopbaaninstrumenten kan worden bewerkstelligd. 
 
In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt in drie onderdelen: 

1. De ervaringen met de EVC-procedure. 
2. De effectiviteit van het Ervaringscertificaat.  
3. De plaatsing van EVC binnen bestaande loopbaaninstrumenten.  

 

2.2 Onderzoeksvragen 
 
De hoofdvragen van dit onderzoek luiden: 
 
Ervaringen EVC-procedure 

1. Wat zijn de (positieve en negatieve) ervaringen met de verschillende onderdelen van de EVC- 
procedure? 

2. Welke sterke punten noemen de betrokkenen ten aanzien van de EVC-procedure zoals 
uitgevoerd door het IBKI? 

3. Welke verbeterpunten noemen de betrokkenen voor de EVC-procedure zoals uitgevoerd door 
IBKI? 

 
Effectiviteit Ervaringscertificaat 

4. Heeft het Ervaringscertificaat bijgedragen aan het beoogde doel van deelnemer (en 
werkgever)? 

5. Welke vervolgactiviteiten zijn ondernomen na het volgen van de EVC-procedure? 
6. Wat zijn de (positieve en negatieve) ervaringen ten aanzien van de vervolgactiviteiten?  
7. Wat vinden ROC’s van de samenwerking met het IBKI op het vlak van EVC? 

 
EVC en loopbaaninstrumenten 

8. Welke positie heeft EVC ten aanzien van andere loopbaaninstrumenten? 
 

2.3 Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet is op basis van de onderzoeksvragen nader uitgewerkt. Het onderzoek is 
kwantitatief van aard voor werkgevers en werknemers en kwalitatief voor de ROC’s. Het onderzoek 
bestaat uit telefonische interviews onder een steekproef van alle deelnemers die sinds 2007 een EVC-
procedure hebben doorlopen, hun werkgevers en de ROC’s waar zij naar aanleiding van de EVC-
uitkomsten terecht kunnen voor een (maatwerk)opleiding. Er is gekozen voor een telefonisch 
onderzoek, omdat een schriftelijke enquête onder EVC-deelnemers in het verleden niet heeft geleid 
tot de gewenste respons.  
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De onderzoeksopzet ziet er als volgt uit: 
1. Deskresearch: andere onderzoeken naar EVC, brainstorm met IBKI en OOMT over te 

evalueren onderwerpen 
2. Ontwikkelen vragenlijsten werknemer en werkgever 
3. Opstellen gespreksleidraad interview ROC’s 
4. Telefonisch onderzoek onder werknemers en werkgevers 
5. Telefonische diepte-interviews onder ROC’s 
6. Data-analyse en rapportage 

 

2.4 Doelgroepen en respons 
De betrokkenen in dit onderzoek zijn: 

• werknemers die een EVC-procedure hebben doorlopen; 
• hun werkgevers; 
• ROC’s die een contract hebben met IBKI en/of een vervolgtraject hebben aangeboden.  

Deze betrokkenen hebben ervaring opgedaan met de EVC-procedure, het Ervaringscertificaat en 
eventuele vervolgstappen en vormen daarom de doelgroep van de onderzoeksvragen 1 tot en met 7; 
het telefonische onderzoek. De uitkomst van onderzoeksvraag 8 wordt afgeleid van de input van de 
betrokkenen en is van belang voor alle werknemers en werkgevers in de mobiliteitsbranche.  
 
Selectie van respondenten 
Alle deelnemers die vanaf 2007 een EVC-procedure hebben doorlopen, worden in de steekproef van 
het telefonische onderzoek meegenomen. Er is bewust voor gekozen om deze termijn niet langer dan 
circa 1,5 jaar te laten zijn, zodat de respondenten zich de gang van zaken in de EVC-procedure nog 
wel voldoende herinneren. De gegevens van deze deelnemers worden uit SAP verkregen. 
Van deze deelnemers wordt ook de werkgever ondervraagd, zodat er combinaties werknemer-
werkgever ontstaan.  
 
Bij IBKI wordt een lijst opgevraagd van ROC’s waar een contract mee is afgesloten. Deze ROC’s 
wordt gevraagd of zij sinds de inrichting van EVC voor de mobiliteitsbranche (uitgevoerd door IBKI) 
zijn benaderd door deelnemers met een Ervaringscertificaat en zo ja, of zij die deelnemers een 
vervolgtraject hebben aangeboden. De ROC’s worden eveneens vanuit de werknemer geselecteerd: 
aan de werknemers wordt gevraagd of ze een vervolgtraject hebben gevolgd en zo ja, waar (bij een 
ROC of elders). De betreffende ROC’s worden vervolgens geïnterviewd.  
 
Respons 
In dit onderzoek  was het streven om tenminste 70 EVC-deelnemers te bevragen. Dit is ruim een 
kwart van de mensen die sinds 2004 een EVC-procedure hebben doorlopen. Om dit te bereiken zijn 
149 werknemers benaderd. In 59 gevallen was er geen geschikte respondent aanwezig tijdens de 
veldwerkperiode, 8 keer werd er niet opgenomen en 12 maal werd geen medewerking verleend. In het 
onderzoek onder werknemers is daarmee een respons van 45% gerealiseerd.  
 
Ook was het streven om 70 werkgevers te interviewen. Hiervoor is 156 keer gebeld, waarvan 38 keer 
niet werd opgenomen. Nog eens 40 gaven aan dat er geen geschikte respondent aanwezig was 
tijdens de veldwerkperiode. Acht personen gaven aan geen medewerking te willen verlenen. Onder de 
werkgevers is daarmee een respons van 47% gerealiseerd.  
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Van deze 70 werknemers en 70 werkgevers zijn 40 combinaties werknemer-werkgever gemaakt. Dit 
houdt in dat zowel de gegevens van de werknemer als de werkgever van één bedrijf beschikbaar zijn. 
De analyses die in dit rapport beschreven worden, betreffen steeds de gehele groepen van 70 
werknemers en 70 werkgevers. Algemene vragen, zoals de vraag naar sterke punten en 
verbeterpunten, zijn dan ook over het geheel vergeleken. Bij specifieke vragen, bijvoorbeeld naar de 
leesbaarheid en onderbouwing van het rapport en het geven van een rapportcijfer, wordt het antwoord 
van de werknemers en werkgever in deze match vergeleken. Zo wordt een beeld gevormd van de 
mate waarin de mening van werknemer en werkgever over één gevolgde EVC-procedure 
overeenkomt.  
 
Met 14 ROC’s heeft IBKI een samenwerkingscontract op het vlak van EVC. Met 11 daarvan is contact 
geweest in het kader van dit onderzoek. Zeven van de elf ROC’s heeft daadwerkelijk al eens een 
deelnemer of deelnemers gehad die met zijn Ervaringscertificaat een vervolgopleiding wilde volgen, 
zes daarvan hebben de deelnemers daadwerkelijk op school aangenomen. Met de ROC’s die een 
deelnemer hebben gehad is een diepte-interview gehouden. Aan de andere ROC’s zijn voornamelijk 
vragen gesteld over de samenwerking met het IBKI.  
 
De zes ROC’s kregen deelnemers met een Ervaringscertificaat die voor verschillende kwalificaties hun 
diploma wilden behalen. Het gaat om de volgende kwalificaties: Assistent Mobiliteitsbranche, 
Autotechnicus, Eerste Autotechnicus, Bedrijfsautotechnicus, Eerste Bedrijfsautotechnicus. De 
deelnemer die niet is aangenomen, dacht dat hij direct zijn diploma kon ophalen. Toen bleek dat dit 
niet zo was, heeft het ROC niets meer van hem vernomen. De werknemers die deelnamen aan een 
niet-technische EVC-procedure hebben zich bij geen van de 11 geïnterviewde ROC’s gemeld. Hier 
gaat het wellicht meer om ontwikkeling in de branche zelf en minder om diploma’s.  
 
Toelichting op de respondentengroep 
De 70 werknemers is gevraagd naar hun functie. Bijna driekwart heeft een technische functie in de 
werkplaats (73%). Nog eens 23% heeft een leidinggevende functie, zoals bedrijfsleider, manager, 
directeur of eigenaar. De overige 4% heeft een algemene functie (‘manusje van alles’, algemeen 
medewerker). 
 
Voor de analyses is het interessant om te kijken of leeftijd en aantal jaren in dienst in de huidige 
functie van invloed zijn op de manier waarop men de EVC-procedure heeft ervaren en hoe effectief 
mensen het Ervaringscertificaat ook daadwerkelijk hebben kunnen omzetten in concrete 
loopbaanstappen. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde werknemers is 38,8. De 
leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit:  
 
Tabel 1: Verdeling leeftijd werknemers 
Leeftijd Percentage 
20-30 jaar 18,6% 
30-40 jaar 38,6% 
40-50 jaar 30,0% 
> 50 jaar 12,8% 
Totaal 100,0% 
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Het aantal jaar dat de werknemers in dienst zijn in hun huidige functie is als volgt verdeeld: 
 
Tabel 2: Duur dienstverband werknemers 
Aantal jaar in dienst Percentage 
0-5 jaar 20,0% 
6-10 jaar 28,6% 
11-15 jaar 18,5% 
16-20 jaar 18,6% 
> 20 jaar 12,9% 
Geen antwoord  1,4% 
Totaal 100,0% 
 
De 70 ondervraagde werknemers hebben allen een EVC-procedure gevolgd gericht op de techniek. 
Bijna 79% van de werknemers nam deel aan een EVC-procedure gericht op personenautotechniek en 
20% gericht op bedrijfsautotechniek. Eén persoon antwoordde opvallend genoeg dat de procedure 
gericht was op elektrotechniek. De werkgevers geven voor 82,9% aan betrokken te zijn geweest bij 
een EVC-procedure voor personenautotechniek en 17,1% bedrijfsautotechniek. 
 

2.5 Structuur onderzoek 
De doelstelling, onderzoeksvragen en doelgroepen worden in onderstaand figuur schematisch 
weergegeven. 
 
Figuur 1: Structuur onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit onderzoek doet uitspraken over de EVC-procedure en het Ervaringscertificaat en de 
‘bereikbaarheid’ van vervolgstappen na EVC. Ook wordt gekeken naar de positie van EVC in relatie 
tot andere loopbaaninstrumenten. Naar aanleiding hiervan worden aanbevelingen geformuleerd.  
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3. Ervaringen met de EVC-procedure 
3.1 De EVC-procedure toegelicht 
EVC is er op dit moment voor auto-, bedrijfsauto- en tweewielertechnici, serviceadviseurs, parts- en 
verkoopmedewerkers. Het traject ziet er in grote lijnen als volgt uit:  
 
Stap 0: Informatievoorziening 
Naast persoonlijke uitleg over EVC is er informatie beschikbaar op de site van IBKI. Daarnaast is er 
een promotiefolder beschikbaar voor zowel de deelnemer als zijn werkgever, waarin de belangrijkste 
informatie over EVC staat vermeld. Op basis van de beschikbare informatie kan de deelnemer 
beslissen deel te nemen aan de EVC-procedure.   
 
Stap 1: De intake 
De EVC-procedure start met een intake. Met de intake wordt EVC in gang gezet en het doel van EVC 
bepaald. Het vormt de start van het inventariseren en beoordelen van de kennis, ervaring en talenten 
door middel van een detailscan voor de deelnemer en een scan voor de werkgever. Deze scans gaan in 
op de uitvoering van de werkprocessen en competenties binnen het betreffende beroep en de mate 
waarin de deelnemer deze beheerst. Bovendien wordt in deze stap de vrijwilligheid van de deelnemer 
gecontroleerd en kunnen zowel deelnemer als werkgever indien gewenst nog aanvullende toelichting 
krijgen.  
 
Stap 2: Meten (praktijkobservatie) 
Het meten kan bestaan uit een proeve van bekwaamheid of een observatie op de werkplek. De 
meetinstrumenten meten belangrijke vaardigheden die de persoon zou moeten vertonen in de 
werkzaamheden van het betreffende beroep. De praktijkobservatie neemt één dag in beslag.  
1. Proeve van bekwaamheid: Deze manier van meten vindt plaats in een gesimuleerde 

werkomgeving.  
2. Werkplekobservatie: Hierbij wordt de deelnemer geobserveerd op de eigen werkplek.  
De assessor maakt tijdens de praktijkobservatie gebruik van interview- en observatietechnieken om 
informatie over de deelnemer te verzamelen. De assessor observeert de deelnemer gedurende zijn 
werkzaamheden, stelt inzichtvragen en vraagt door op opgedane ervaringen. Gedurende één dag kan 
natuurlijk niet alles binnen het betreffende beroep worden geobserveerd en bevraagd. De praktijk-
observatie heeft echter wel een voorspellende waarde voor de onderdelen die niet zijn gezien of 
gehoord.   
 
Stap 3: Waarderen  
De kennis, ervaring en talenten zijn bij de intake en het meten in kaart gebracht. Dit wordt 
gewaardeerd en er wordt bepaald hoe ze zich verhouden ten opzichte van de vereisten voor het 
beroep (taken en competenties). Op basis van deze informatie wordt bekeken welke taken de 
deelnemer op niveau kan uitvoeren en welke competenties hij beheerst op welk niveau. Aan de hand 
van deze gegevens wordt bepaald wat hij binnen het betreffende niveau heeft behaald en welke 
ontwikkelpunten er nog voor hem zijn.  
 
Stap 4: Erkennen van de competenties in het Ervaringscertificaat 
De mate van vakmanschap wordt beschreven in het Ervaringscertificaat. De EVC deelnemer weet 
daarmee waar hij binnen de Kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs (KSB), maar ook binnen 
de Branche Kwalificatiestructuur (BKS) staat. Afhankelijk van het doel van EVC volgt een 
ontwikkeladvies binnen de kwalificatiestructuur en/of BKS.   
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Stap 5: Nazorg 
Afhankelijk van het doel van EVC wordt nazorg aangeboden. De deelnemer kan (eventueel met zijn 
werkgever) vervolgstappen doorspreken, ondersteund door de begeleider van IBKI of de 
opleidingsadviseur van Innovam. 
 
Aan de werknemers, werkgevers en ROC’s zijn vragen gesteld over (een aantal van) de verschillende 
stappen binnen de EVC-procedure.  
 

3.2 Voorbereiding op de EVC-procedure 
De informatievoorziening voorafgaand aan de EVC-procedure gebeurt op een aantal verschillende 
manieren. Hoe komen mensen in de mobiliteitsbranche in aanraking met EVC? Van de 70 
ondervraagde werknemers hoorde ruim eenderde via hun werkgevers over EVC. Daarnaast geven 
nog eens eenderde van de werknemers en ongeveer de helft van de werkgevers aan via de 
opleidingsadviseurs van Innovam te zijn geïnformeerd over de EVC-procedure. Ongeveer 10% van de 
werknemers gaf aan dat de EVC-folder voor hen een ingang was meer over EVC te willen weten. 
Andere manieren waarop zowel werknemers als werkgevers met EVC in de mobiliteitsbranche in 
aanraking kwamen, zijn informatie in vakbladen of andere literatuur, informatie via BOVAG, importeur 
of de RDW, informatie op internet (algemeen) en via collega, buurman of docent op school.  
 
Figuur 2: Helderheid van EVC en verloop van de procedure 

 
Van de 70 werknemers was het voor tweederde op basis van de verstrekte informatie helder wat er 
van hen werd verwacht in de EVC-procedure. Ook wisten zij hoe de stappen in de EVC-procedure 
zouden verlopen. Dit is in het cirkeldiagram te zien aan het aantal werknemers dat ‘ja’ heeft 
geantwoord op de vraag ‘was het helder wat van u verwacht werd en hoe alle stappen in het EVC-
onderzoek zouden verlopen?’. De rest gaf aan deze verwachtingen en stappen niet scherp voor ogen 
te hebben. Duidelijkere informatievoorziening is volgens hen wenselijk.  
 
 

Was het helder wat van u verwacht werd en 
hoe alle stappen in het EVC-onderzoek 

zouden verlopen?

66%

33%

1%

Ja

Nee

Weet niet/
geen antwoord
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3.3 Praktijkobservatie 
Zoals eerder geschetst zijn er in de EVC-procedure twee varianten voor de praktijkobservatie, 
namelijk de proeve van bekwaamheid en de werkplekobservatie. Van de werknemers heeft bijna 80% 
deelgenomen aan een proeve van bekwaamheid in de praktijkhal van IBKI. De rest heeft een 
werkplekobservatie gedaan in het eigen bedrijf. Meer dan 80% van de werknemers is van mening dat 
hij in de praktijkobservatie voldoende heeft kunnen laten zien wat hij kan. 14% vond dit niet het geval. 
Redenen hiervoor worden toegelicht bij de verbeterpunten onder 3.8 bij ‘relatie met de branche’.  Nog 
eens 4% heeft hierop niet geantwoord of geen mening gegeven.  
 
Figuur 3: Percentage werknemers dat heeft kunnen laten zien wat hij kan 

 
In het onderzoek is gekeken of de ervaringen met deze twee varianten praktijkobservaties verschillen. 
In de grafiek is te zien dat dit niet het geval is. Als de werknemers worden gesplitst in 
werkplekobservatie en proeve van bekwaamheid blijft de verdeling hetzelfde: ruim 80% van iedere 
groep vond dat men in de praktijkobservatie heeft kunnen laten zien wat hij kan en ongeveer 14% van 
iedere groep gaf aan dat hij dit niet voldoende kon.  
 

3.4 Rapportage 
De mate van vakmanschap wordt afgezet tegen de kerntaken, werkprocessen en competenties van 
het betreffende beroep. Dit wordt beschreven in de EVC-rapportage, het Ervaringscertificaat. Hiervoor 
dient, in het kader van de Kwaliteitscode EVC, het format van het Kenniscentrum EVC gehanteerd te 
worden. Dit Ervaringscertificaat wordt verstrekt aan werknemers. Dit document is hun eigendom. Zij 
ontvangen meerdere exemplaren, zodat zij dit zelf aan hun werkgever kunnen geven als zij dit willen. 
Bijna 80% van de werkgevers heeft inzage gehad in de EVC-rapportage (n = 55). De overige 
werkgevers kregen geen inzage. Los van het onderzoek weten we dat zowel werkgevers als ROC’s in 
een aantal gevallen moeite hebben met het feit dat zij niet rechtstreeks worden geïnformeerd over de 
EVC-resultaten. Zij voelen zich immers opdrachtgever. IBKI volgt hierbij echter de Kwaliteitscode EVC 
die grote waarde hecht aan het privacy-aspect van zo’n rapportage. 
 

Heeft u tijdens de praktijkobservatie voldoende 
kunnen laten zien wat u kan?

80%

13%
7%

82%

15%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ja Nee Weet niet/ geen
antw oord

Werkplekobservatie Proeve van bekw aamheid



Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten 
 

Innovam Consult, Nieuwegein, december 2008 12

90% van de werknemers en 94,5% van de werkgevers die inzage kregen vonden het rapport goed 
leesbaar. In de vergelijking tussen de 40 werknemer-werkgever-matches wordt hetzelfde beeld 
zichtbaar, namelijk dat men de rapportage over het algemeen goed leesbaar vond.   
 
Onderbouwing 
De onderbouwing in de rapportage werd door de werkgevers iets beter beoordeeld dan door de 
werknemers, zoals in de grafiek is te zien. 90,9% van de werkgevers vonden de onderbouwing goed 
en 80% van de werknemers was deze mening ook toebedeeld. In de vergelijking tussen de 40 
werknemer-werkgever-matches is dit zelfs nog iets positiever, namelijk 93,3% en 85%. 
Vier van de zeven ROC’s vond de onderbouwing van het rapport duidelijk. In de ‘verbetersuggesties 
voor de rapportage’ staan redenen genoemd, waarom de andere drie ROC’s dit niet vonden.  
 
Figuur 4: Mening over onderbouwing rapportage 

 
Bruikbaarheid aanbevelingen 
Ongeveer 80% van zowel de werknemers als de werkgevers vond de aanbevelingen in de rapportage 
ook daadwerkelijk bruikbaar en voor hen was duidelijk welke vervolgstappen men met het 
Ervaringscertificaat kon zetten. Als gekeken wordt naar de leeftijdscategorieën van de werknemers, 
dan is voor de groep dertigers (30-40 jaar) het rapport het meest bruikbaar, namelijk 85%. Voor de 50-
plussers was dit voor tweederde duidelijk. Dat is beduidend lager dan de gemiddelde 80%. Hierbij 
moet wel in aanmerking worden genomen dat de groep 50-plussers zodanig klein is, dat dit gezien 
moet worden als een indicatie.  
 
Er is daarnaast een vergelijking gemaakt tussen jaren werkervaring en bruikbaarheid van het 
Ervaringscertificaat. De respondenten met 16 tot 20 jaar werkervaring vonden de rapportage het 
meest bruikbaar. Hier geeft ruim 92% aan hierover tevreden te zijn. Het betreft 12 van de 70 
personen. In de groep met meer dan 20 jaar werkervaring is dit tweederde en daarmee vergelijkbaar 
met de antwoorden van de 50-plussers. Ook hier is het een kleine groep mensen, dus opnieuw een 
indicatie. 
 
Negen werknemers en zeven werkgevers hebben aangegeven waarom ze het advies in het rapport 
niet bruikbaar vonden. Argumenten die hiervoor gegegeven worden, zijn dat men het niet eens was 
met de uitslag of dat men de rapportage ingewikkeld vond. Andere antwoorden waren dat men het 
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rapport te oppervlakkig vindt, of dat er geen duidelijke aanwijzingen in staan. De praktische setting 
werd ook genoemd (niet reëel voor de praktijk, te weinig op APK gericht, de dag van de 
praktijkobservatie was er te weinig werk). In een ander geval accepteerde de school het rapport niet. 
Tot slot werden er twee opmerkingen geplaatst ten aanzien van het verwachtingenmanagement: men 
had er een andere voorstelling van of men had het gevoel dat afspraken niet werden nagekomen.  
 
Van de zes ROC’s die deelnemers met een Ervaringscertificaat hebben gehad, vinden vijf ROC’s dat 
de rapportage duidelijke aanknopingspunten voor vervolgstappen geeft, waarbij door één ROC wel 
wordt opgemerkt dat conclusies nog wel scherper geformuleerd zouden kunnen worden. Eén ROC 
zag vond dit niet voldoende en twee ROC’s hebben geen antwoord gegeven op deze vraag. Twee 
ROC’s merkten op dat de aanbevelingen voor vervolg gevoelsmatig erg op Innovam-trainingen zijn 
gericht. Deze ROC’s zijn dus niet op de hoogte van het bestaan van de BKS-kwalificaties. 
 
Verbetersuggesties voor de rapportage 
Bij de werknemers is doorgevraagd op wat men anders zou willen zien in de EVC-rapportage. 
Ongeveer 10% van de werknemers gaf aan dat zij meer informatie en meer duidelijkheid in de 
rapportage zouden willen zien over vervolgmogelijkheden. Dus nóg concreter de richting van de 
ontwikkelstappen benoemen, bijvoorbeeld hoe men APK kan behalen. Enkele andere reacties waren 
dat er eerlijker beoordeeld zou moeten worden (1x genoemd), dat het bedrijf er meer mee zou moeten 
doen (1x genoemd) en dat de geldigheid op het ROC niet voldoende is (1x genoemd).  
 
Ook de ROC’s hebben suggesties gedaan ter verbetering van de EVC-rapportage. Zij zouden graag 
zien dat de EVC-rapportage op de meest recente versie van het kwalificatiedossier is gebaseerd. Dit 
is nog niet het geval. Deze is al wel ontwikkeld, maar nog niet daadwerkelijk in gebruik genomen. 
Daarbij kan vanuit de ervaringen van IBKI worden opgemerkt, dat de ROC’s op dit moment nog 
werken met verschillende dossiers. Het is niet wenselijk om nu al op één versie van de 
kwalificatiedossiers te focussen, omdat andere ROC’s er dan weer niet mee uit de voeten kunnen. 
Daarnaast geeft een ROC aan dat het advies een focus op één opleidingsniveau zou moeten hebben. 
Uitspraken over de bekwaamheid op meerdere opleidingsniveaus vind deze persoon verwarrend voor 
het aanbieden van vervolgonderwijs. Tot slot is nog een ROC van mening dat ontwikkelpunten nog 
iets beter moeten aansluiten op de conclusie. Soms voelt dit door de formulering wat strijdig. 
 

3.5 Begeleiding 
Gedurende de EVC-procedure is er voor de werknemer (en indien wenselijk ook voor zijn werkgever) 
een begeleider beschikbaar. Dit is een medewerker van IBKI, van de afdeling ‘Uitvoering examens’. 
Deze medewerkers hebben ook een training voor EVC-assessor gevolgd en weten daardoor exact 
wat de deelnemer tijdens de EVC-procedure kan verwachten. De begeleider is gedurende de looptijd 
van de EVC-procedure te allen tijde telefonisch bereikbaar en gedurende de proeve van 
bekwaamheid in de praktijkhal van IBKI ook fysiek aanwezig.  
 
Aan de werknemers en werkgevers is gevraagd of zij voldoende begeleiding hebben gehad. De 
meeste werknemers (85,7%) en werkgevers (80%) hebben voldoende begeleiding gehad. Ongeveer 
10% van de werknemers en 17% van de werkgevers vonden de begeleiding niet voldoende.    
In de vergelijking tussen de 40 werknemer-werkgever-matches, is 90% van de werknemers tevreden 
over de begeleiding, terwijl van hun werkgevers 75% tevreden is.  
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Figuur 5: Mening over begeleiding tijdens procedure 

 
Uiteraard is gevraagd waarbij deze werknemers en werkgevers meer begeleid hadden willen worden. 
Bij de werknemers wordt de praktijkobservatie vijf keer genoemd. Dit punt kwam ook vier terug bij de 
werkgevers. Daarnaast zijn nog eens vier werkgevers van mening dat hun werknemers meer 
begeleiding bij de intake hadden moeten krijgen, namelijk bij het invullen van de vragenlijst 
(detailscan) en de BKS check. Twee werkgevers geven aan geen concrete begeleiding te hebben 
gehad. Enkele andere werkgevers wilden meer uitleg en overleg en op de hoogte gehouden worden. 
Tot slot vond een werkgever de begeleiding te omslachtig en wilde een werkgever meer begeleiding 
bij ‘het hele gebeuren en technische aspecten’.  
 

3.6 Totaalbeeld EVC-procedure 
Naast vragen over specifieke onderdelen van de EVC-procedure hebben de werknemers en 
werkgevers ook vragen beantwoord over de procedure in het algemeen.  
 
Zo is gevraagd of de EVC-procedure aan de verwachtingen heeft voldaan. Ruim driekwart van de 
werkgevers en tweederde van de werknemers geeft aan dat EVC voldeed aan hun oorspronkelijke 
verwachtingen. De verwachtingen van 22,9% van de werknemers is niet uitgekomen. Opvallend is dat 
in de groep werknemers boven de 50 jaar en in de groep met meer dan 20 jaar werkervaring ongeveer 
de helft andere verwachtingen had. Hier moet opnieuw worden opgemerkt, dat het kleine groepen 
betreft (beide n=9), waarvan 4 personen aangeven dat EVC niet aan de verwachtingen voldeed. De 
groep met 16 tot 20 jaar werkervaring is opnieuw het meest positief. 85% geeft aan dat EVC aan de 
oorspronkelijke verwachtingen tegemoet kwam. 
 
Verder is aan de werkgevers gevraagd of zij zich voldoende betrokken voelden bij de EVC-procedure. 
In meer dan driekwart van de gevallen was dit ook zo. Degenen die meer betrokken hadden willen 
worden, wilden meer informatie of uitleg over de procedure. Sommigen hadden meer contact met 
Innovam gewild, niet alleen als het nodig was, maar bijvoorbeeld ook na afloop van de EVC-
procedure.   
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Ook is gevraagd naar de tevredenheid over de gang van zaken tijdens de procedure. Van de 
werknemers is 81,4% tevreden en 17,1% ontevreden, van de werkgevers is 77,1% tevreden en 15,7% 
ontevreden. In de combinatiegroep van 40 werknemers en 40 werkgevers zijn de werkgevers van 
tevreden werknemers zelf ook tevreden over de gang van zaken.  
 
Figuur 6: Tevredenheid over gang van zaken tijdens EVC-procedure 

 
Tot slot is gevraagd welk rapportcijfer de werknemers en werkgevers de EVC-procedure geven. De 
werknemers geven gemiddeld een 7,4 (SD=1,4) en de werkgevers een 7,1 (SD=1,4). In de 
vergelijking tussen de 40 werknemer-werkgever-matches komen de cijfers van werknemer en 
werkgever grotendeels overeen. Daarnaast is er geen significant verband tussen de leeftijd of de 
werkervaring van de respondenten en het rapportcijfer dat zij geven voor de procedure. Er zijn ook 
geen grote verschillen geconstateerd tussen EVC gericht op personenautotechniek en bedrijfs-
autotechniek. De rapportcijfers zijn vergelijkbaar met de rapportcijfers over de gehele groep gemeten. 
   

3.7 Sterke punten  
Aan de 70 werknemers en 70 werkgevers is gevraagd naar twee sterke punten van de EVC-
procedure. In totaal konden per groep maximaal 140 sterke punten worden benoemd. De 
respondenten wisten echter niet altijd meerdere sterke punten te benoemen. In totaal zijn door de 
werknemers 75 sterke punten benoemd en door de werkgevers 82.  
Deze sterke punten zijn samen te vatten onder verschillende categorieën: 
- 1 op 1 contact  
- branchegerelateerde EVC-procedure  
- procedure 
- beoordeling 
- omstandigheden 
- doel/ toekomstperspectief 
 
Hieronder wordt per categorie kort toegelicht welke aspecten de werknemers en werkgevers als sterk 
ervaren. 
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1 op 1 contact  
Bij de werknemers is het contact met assessoren en begeleiders het meest genoemde sterke punt 
(23x). Werknemers ervaren de begeleiding als goed en vinden het 1-op-1 contact met de assessor 
fijn. Tevens vinden ze de uitleg en informatie goed. Bij de werkgevers wordt het contact met 
assessoren en begeleiders ook genoemd als sterk punt, maar minder vaak als bij de werknemers (6x). 
Werkgevers waarderen de begeleiding van Innovam en de goede vraagstelling voor de deelnemer en 
de bedrijfsleider. Door de werkgevers werd ook het goede contact met de opleidingsadviseurs 
genoemd. Zij vonden dat zij goed op de hoogte werden gehouden door de opleidingsadviseur en 
waardeerden de welwillendheid en het meedenken van de opleidingsadviseur.  
 
Branchegerelateerde EVC-procedure 
Werknemers noemen diverse sterke aspecten die te maken hebben met de relatie met de branche. Dit 
zijn duidelijkheid, de combinatie van praktijk en theorie, de professionele praktijk en reële opdrachten. 
Daarnaast wordt het kennisdeel genoemd: nieuwe leerstof en het opfrissen van de kennis. Ook een 
aantal werkgevers benadrukt de praktische uitvoering van de procedure als sterk punt. 
Twee ROC’s vinden het sterk dat de werknemer een keuze kan maken tussen een werkplekobservatie 
en de proeve van bekwaamheid en dat het werkveld betrokken wordt in de procedure.  
 
Procedure 
Sterke punten van de procedure zijn volgens werknemers de hele opzet, de directe betrokkenheid bij 
de procedure en prettige assessoren. De werkgevers benoemen eveneens de opzet (concept, 
opbouw). Een enkeling benoemt de snelheid van de procedure en de behulpzaamheid van de 
begeleiding. Een ROC geeft aan dat de procedure helder is. Een ander ROC noemt de procedure 
zeer valide, transparant en betrouwbaar. Ook zijn alle stappen voldoende duidelijk voor alle partijen. 
 
Beoordeling 
Zeven werknemers benoemen een aspect van de beoordeling als sterk punt. Hierbij gaat het om de 
manier van meten die duidelijk is en het feit dat de assessoren praktijkmensen zijn. Een aantal 
werkgevers heeft er waardering voor dat de beoordeling kort maar krachtig is. Een ROC geeft aan dat 
de beoordeelde vaardigheden goed worden beschreven. Door een ander ROC wordt als sterk punt 
genoemd dat de beoordeling in de rapportage helder en duidelijk is als je goed bent ingevoerd in het 
onderwijs.   
 
Omstandigheden 
De werkgevers vinden het een sterk punt dat de EVC-procedure in het eigen bedrijf kan worden 
afgenomen; een vertrouwde omgeving wat kan leiden tot minder spanning voor de beoordeling. Onder 
de werknemers wordt dit eveneens als sterk punt genoemd. Veel EVC-procedures worden niet in het 
bedrijf, maar bij IBKI afgenomen. In die situatie wordt de prettige, ongedwongen sfeer gewaardeerd, 
evenals de voorzieningen, het eten en de rust en tijd voor opdrachten.  
 
Doel/ toekomstperspectief 
EVC is erop gericht om medewerkers in de mobiliteitsbranche verder te helpen in hun loopbaan. Het is 
daarom mooi dat veel werknemers en werkgevers sterke punten benoemen die te maken hebben met 
stappen nemen in de loopbaan. Het bieden van de mogelijkheid om personeel ‘zonder papieren’ of 
ouder personeel een bewijs van bekwaamheid te laten behalen is het meest genoemde sterke punt 
onder de werkgevers. Daarnaast ziet men EVC als motiverend en is de mogelijkheid tot 
studieverkorting en doorstroom/opleiding interessant. Ook biedt EVC mogelijkheden voor het bedrijf. 
Werknemers worden zich door EVC bewuster van hun sterke punten en kunnen dit ook aan anderen 
laten zien. Dit beamen de werkgevers. Een enkeling benoemt de kans op APK als sterk punt.  
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3.8 Verbeterpunten  
De werkgevers en werknemers is ook gevraagd naar verbeterpunten. Niet iedere respondent wist 
twee verbeterpunten te noemen. In totaal zijn door de werknemers 50 verbeterpunten genoemd en 
door de werkgevers 55.  
 
Voorlichting en aanmelding 
Zowel werkgevers als werknemers noemen aspecten rondom de voorlichting en aanmelding als 
verbeterpunt. Werknemers willen graag duidelijkere informatie in het gesprek vooraf en in de 
uitnodiging. Een werkgever noemt de aanmeldprocedure als verbeterpunt, een ander geeft aan dat 
meer naamsbekendheid voor EVC moet worden verworven, door het meer te promoten. Ook zou een 
werkgever graag vooraf inzage krijgen in de manier van vragen en wil men vooraf geen verkeerde 
informatie ontvangen.  
 
Communicatie 
Een vijfde deel van de werkgevers benoemt communicatie als een verbeterpunt. Leidinggevenden/ 
werkgevers willen bijvoorbeeld dat meer contact met hen wordt gehouden en zij willen meer uitleg en 
begeleiding. Ook de terugkoppeling wordt genoemd en men vindt dat ook na het behalen van het 
Ervaringscertificaat contact met de werkgever onderhouden moet worden. Twee laatste 
aandachtspunten zijn dat er veel algemene info wordt gegeven en dat het verwarrend is bij wie je 
moet zijn voor vragen. Onder de werknemers wordt slechts twee keer de communicatie als 
verbeterpunt genoemd.  
 
Ook de geïnterviewde ROC’s noemen communicatie als aandachtspunt. ROC’s willen graag dat het 
contact tussen IBKI en de school wordt versterkt. Het is wenselijk dat er eerst afspraken worden 
gemaakt over de planning en mogelijke vervolgactiviteiten, voordat de deelnemer met zijn rapport het 
ROC benadert. In de huidige werkwijze ervaren twee ROC’s de samenwerking met IBKI niet als 
wederzijds. Zij vinden dat ze te laat in het traject worden geïnformeerd over de voortgang van de 
deelnemer. Hierbij moet worden aangetekend dat niet bij alle deelnemers vooraf al sprake is van een 
relatie met een ROC of zelfs een duidelijk perspectief op een (vervolg)opleiding op een ROC. In zo’n 
geval kan IBKI nog geen contact opnemen met het ROC. 
 
Twee andere ROC’s geven aan dat het goed zou zijn samen meer te communiceren richting bedrijven 
over EVC. Zo laat je zien dat je een totaaltraject kunt aanbieden, van EVC tot en met 
maatwerkonderwijs.   
 
Relatie met de branche 
Hoewel de relatie met de branche in de EVC-procedure als sterk punt werd genoemd, is dit volgens 
acht werkgevers en acht werknemers ook een aandachtspunt. Volgens werknemers mogen de 
opdrachten beter aansluiten bij de praktijk en moet er meer variatie worden aangebracht in de 
opdrachten, die nu gevoelsmatig veel op elektronica zijn gericht. Ook werkgevers geven aan dat wat 
in de EVC-procedure moet worden gedaan, in de praktijk niet zoveel meer voorkomt. Een werknemer 
geeft aan dat het uitgebreider en moeilijker zou mogen. Ook moet de ervaring meewerken in plaats 
van enkel techniek en is de procedure volgens een enkeling te theoretisch onderbouwd.  
 
Volgens een aantal werkgevers is de procedure te weinig op APK gericht en moet de technische 
kennis extra gecontroleerd worden. Een andere werkgever geeft juist aan dat jongens die op een 
lager niveau sleutelen “afgestraft worden” omdat ze niet over de kennis beschikken.  
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Tijd 
Over tijd en tijdsduur wordt een aantal opmerkingen gemaakt. Als het gaat om de tijdsduur van de 
opdrachten bij IBKI wordt genoemd dat de tijd voor opdrachten te kort is en soms onduidelijk is 
hoeveel tijd aan een opdracht besteed mag worden. Ten aanzien van de tijdsduur tijdens de 
praktijkobservatie in het algemeen wordt gevraagd om kortere pauzes en het vroeger opstarten en 
afsluiten van de dag. Enkele werkgevers vinden de snelheid tussen de trajecten en terugkoppeling 
traag.  
 
Afhandeling/ vervolgtraject 
Volgens werknemers kan de communicatie met ROC’s beter. Bij hen is niet duidelijk wat ze met het 
rapport kunnen op het ROC. Sommige werknemers willen het rapport eerder ontvangen en vinden het 
niet nodig dat het rapport in concept per email verstuurd wordt. Ook de goedkeuring van de 
conceptrapportage is onderdeel van de Kwaliteitscode EVC. Verder moet er volgens de werknemers 
beter uitleg komen over vervolgstappen voor doorstromen en moet de instroom naar APK duidelijker 
worden. Ook werkgevers geven aan dat de vervolgstappen onduidelijk zijn en dat de communicatie 
tussen IBKI en ROC niet duidelijk is.  
 
Overige verbeterpunten 
De volgende verbeterpunten zijn één of enkele keren genoemd: 
- Begeleiding: werknemers willen betere begeleiding: meer persoonlijk contact en betere uitleg 

tijdens de procedure;   
- Procedure: een aantal werknemers wil meer duidelijkheid over de procedure en een eerlijkere 

aanpak van zaken;   
- Beoordeling: twee werknemers vinden dat de beoordeling beter moet, maar hebben niet 

aangegeven in welk opzicht;  
- Materialen/ voorzieningen: werknemers willen de mogelijkheid de procedure uit te voeren op een 

locatie dichterbij. Dit geeft ook een werkgever aan (liever Best dan Nieuwegein). Verder is de 
apparatuur volgens werknemers niet modern en divers genoeg; 

- Subsidie/ administratie: werkgevers zijn ontevreden over het vele papierwerk en de bureaucratie 
met betrekking tot de subsidie, of geven aan dat de administratie beter op orde moet zijn. Dit heeft 
waarschijnlijk vooral te maken met de ESF-voorwaarden die inmiddels niet meer van toepassing 
zijn; 

- Rapportage: een werkgever zou graag een extra rapport ontvangen, een ander wil mondelinge 
uitleg bij het rapport; 

- Organisatie (werkgevers): rekening houden met dyslexie, assessor kwam ongemotiveerd over, 
vooraf bepalen niveau, haalbaarheid; 

- Rapportage: ROC’s vragen om afstemming van het rapport op de meest recente versie van het 
kwalificatiedossier en in het rapport aanbevelingen algemeen te formuleren, en ook gericht advies 
over opleiden op het ROC geven (niet alleen technische thema’s, maar ook bijvoorbeeld gericht 
op veiligheid, milieu, arbo en bedrijfsprocessen).  
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4. Effectiviteit EVC-procedure en vervolgstappen 
 
De werknemer volgt een EVC-procedure met een bepaald doel. Vaak heeft ook de werkgever een 
specifiek doel voor ogen, bijvoorbeeld dat zijn werknemer APK keurmeester kan worden. Aan de 
werknemers en werkgevers is gevraagd of zij hun doel behaald hebben en welke vervolgstappen 
daarbij ondernomen zijn. Tevens is onderzocht hoe makkelijk of moeilijk het nemen van 
vervolgstappen na EVC wordt ervaren.  
 

4.1  Bijdrage aan doel deelnemer  
Bijna 80% van de werknemers heeft als doel met EVC om APK keurmeester te worden. Dit is ook het 
voornaamste doel van de werkgevers, ook 80%. Verder noemen beide groepen (gericht) bijscholen 
als doel, al dan niet voor het behalen van een diploma. Bij de werknemers speelt ook nog mee dat ze 
willen weten waar ze staan (10%). Er is geen duidelijke relatie gevonden tussen leeftijd, werkervaring 
en het doel van EVC.  
 
Figuur 7: Doelen voor deelname aan EVC 

 
Voor ruim driekwart van de werknemers en werkgevers heeft de EVC-procedure en het 
Ervaringscertificaat bijgedragen aan hun doel. Dit blijkt ook uit overeenkomstige uitkomsten in de 
vergelijking tussen de 40 werknemer-werkgever-matches. Na analyse blijkt dat EVC een duidelijke 
bijdrage levert aan het doel ‘Ik wil APK-keurmeester worden’: maar liefst voor 80% van de 
werknemers.  
 
De redenen waarom EVC heeft bijgedragen aan het doel verschillen. De mogelijkheid om met het 
Ervaringscertificaat verder te gaan met een (verkorte) opleiding of deel te nemen aan de APK cursus 
of het APK-examen wordt vaak genoemd. Deze reden wordt ook door werkgevers vaak genoemd 
(30x). Verder geven werknemers aan dat EVC leerzaam was en een enkeling heeft inmiddels zelfs 
een betere functie. Ook heeft een deel al een mbo-diploma of APK -diploma behaald. Tot slot geven 
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werkgevers aan dat het doel bereikt is doordat de werknemer weet waar hij staat en waar knelpunten 
liggen.  
De werknemers die aangeven dat EVC niet heeft bijgedragen aan het behalen van hun doel, geven 
diverse redenen. In het vervolgtraject is niets gehaald of men is niet geslaagd voor APK. Twee 
werknemers geven aan dat het Ervaringscertificaat blijkbaar (nog) niet belangrijk genoeg is voor het 
behalen van het diploma. Een andere persoon kan niet doorstromen naar APK. Andere ‘losse’ 
opmerkingen zijn: dat EVC niet aansluit bij de praktijk, dat EVC niet motiverend is of niet duidelijk 
genoeg en dat men onvoldoende informatie heeft over het instromen in de opleiding. Een aantal 
werkgevers geeft aan dat het doel niet is bereikt, omdat de werknemer een onvoldoende resultaat 
voor de EVC heeft gehaald.  
 
Op de vraag ‘Wat geeft EVC voor u als werkgever opgeleverd?’ antwoord 21% van de werkgevers dat 
zij er nu een extra APK-keurmeester bij hebben. Een andere opbrengst van het Ervaringscertificaat 
voor de werkgever zijn gemotiveerde werknemers (13%) en inzicht in de kwaliteiten van de 
werknemers (11%). Er zijn echter ook werkgevers die aangeven dat EVC hen helemaal niets (11%) of 
op dit moment nog niets (13%) heeft opgeleverd. Dit laatste kwam omdat deze werknemers vrij 
recentelijk een EVC-procedure hebben doorlopen en er nog geen vervolgstappen waren gezet.  
 

4.2 Vervolgstappen 
 
Stimulering door werkgevers 
Aan de werknemers is gevraagd of de werkgever hen gestimuleerd heeft om vervolgacties op te 
pakken in termen van bijvoorbeeld tijd, geld voor opleiding of begeleiding in het bedrijf. Ook aan 
werkgevers is gevraagd of zij hun werknemer gestimuleerd hebben. 84,3% van de werkgevers zegt 
dat hij/zij de werknemer heeft gestimuleerd en iets minder, namelijk 72,2% van de werknemers heeft 
dit ook daadwerkelijk zo ervaren. Hieruit blijkt dat bewuste acties van werkgevers / leidinggevenden 
veel minder vaak als zodanig worden ervaren door werknemers. In de vergelijking tussen de 40 
werknemer-werkgever-matches blijkt dat 36 werkgevers aangeeft hun werknemers te hebben 
gestimuleerd, terwijl slechts de helft van de werknemers zich gestimuleerd heeft gevoeld.  
 
Figuur 8: Stimulering door werkgevers, volgens werkgevers en werknemers 
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Ondernomen vervolgactiviteiten 
Ruim de helft (36) van de geïnterviewde werknemers heeft na het behalen van hun 
Ervaringscertificaat vervolgstappen gezet, waarvan 32 acties hebben ondernomen om APK te 
behalen. De anderen zijn naar school gegaan voor een diploma of hebben een toets in de BKS 
gemaakt. De activiteiten zijn door 86,1% van de werknemers genomen naar aanleiding van de 
aanbevelingen in de EVC-rapportage.    
 
Figuur 9: Ondernomen vervolgactiviteiten 

 
De andere helft van de werknemers heeft (nog) geen vervolgstappen ondernomen na het behalen van 
het Ervaringscertificaat. De belangrijkste reden hiervoor is dat men er nog geen tijd of mogelijkheid 
voor gehad heeft (8x). Een aantal werknemers had pas recentelijk de EVC-procedure gevolgd en 
daarom nog geen rapportage ontvangen, of de rapportage nog maar kort binnen (6x). Vier 
werknemers geven aan dat het Ervaringscertificaat niet bruikbaar is; niet voldoende aansluit bij de 
vervolgprocedure op het ROC. Verder is iemand nog bezig met een vervolg. Bij een andere 
werknemer wilde het bedrijf niet verder gaan. Ook moet een persoon een nieuwe baan zoeken en  
heeft iemand anders niet het niveau behaald dat hij had verwacht en om die reden geen 
vervolgstappen gezet. Tot slot is iemand wegens privé-omstandigheden niet in staat geweest om 
vervolgactiviteiten te ondernemen. 
 
Loopbaanstappen 
Aan alle werknemers is gevraagd of, ongeacht de vervolgactiviteiten na EVC, een volgende stap in 
hun loopbaan hebben kunnen zetten. Voor ruim 55% was dit inderdaad het geval en ongeveer 40% 
gaf aan dat er geen loopbaanstappen zijn gezet. Een vergelijking per leeftijdsgroep levert geen andere 
inzichten. In iedere leeftijdsgroep is de verhouding ongeveer 55%-40%. Leeftijd is dus niet direct van 
invloed op het zetten van loopbaanstappen. 
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Figuur 10: Percentage deelnemers dat door EVC een volgende stap heeft kunnen zetten in zijn 
loopbaan 

 
Als gekeken wordt naar aantal jaren werkervaring zijn er wel verschillen in groepen zichtbaar. In de 
groep werknemers met 16 tot 20 jaar werkervaring geeft ruim driekwart van de mensen aan dat zij 
loopbaanstappen hebben kunnen zetten door het Ervaringscertificaat. Het tegengestelde beeld wordt 
duidelijk in de groep werknemers met 11 tot 15 jaar werkervaring. Hier is voor slechts 38,5% 
loopbaanstappen aan de orde.  
Een ander opvallend feit is dat ruim 85% van de werkgevers wel van mening is dat de werknemer 
loopbaanstappen heeft kunnen zetten. Dit is een verschil van 30% met het gemiddelde percentage 
van de werknemers.  
 
 
Motivatie  
Ruim driekwart van alle werknemers was door het doorlopen van de EVC-procedure gemotiveerd om 
zich verder te ontwikkelen. Zij vonden het leuk om weer met opleiden bezig te zijn. 20% van de 
werknemers werd door EVC niet extra gemotiveerd, om opleidingsactiviteiten te gaan ondernemen. In 
de leeftijdscategorieën worden kleine verschillen zichtbaar. De werknemers tussen 20 en 40 jaar oud 
waren iets meer gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen (ruim 80%), terwijl de mensen van ouder 
dan 50 jaar hiervoor iets minder gemotiveerd waren (67%). Kijkend naar werkervaring zijn de 
verschillen groter. Bijna 93% van de groep met minder dan 5 jaar werkervaring was na EVC 
gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen en de werknemers met 5 tot 10 jaar werkervaring en 16 tot 
20 jaar werkervaring gemiddeld 85%. Minder dan de helft van de mensen met meer dan 20 jaar 
werkervaring was diezelfde mening toebedeeld en ook maar 61,5% van de werknemers met 11 tot 15 
jaar ervaring. 
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Figuur 11: Percentage deelnemers dat door EVC is gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen  
(per leeftijdscategorie) 

 
Kosten versus baten 
Van de werkgevers vindt 62,9% dat het resultaat van EVC opweegt tegen de investering. 22,9% van 
de werkgevers vindt dat het resultaat van EVC niet opweegt tegen de investering. De overige 15% 
wist het niet.  
 
Resultaat 
Op de vraag wat EVC en de vervolgactiviteiten hebben opgeleverd, antwoord een groot deel van de 
werknemers ‘mogelijkheden voor APK’ of ‘APK keurmeesterschap’. Voor 11 werknemers heeft het nog 
niets opgeleverd. Andere positieve effecten van het Ervaringscertificaat zijn meer salaris, nieuwe 
mogelijkheden, verdere studie en toelating tot examen.   
 
Ervaringen ROC’s bij aanbieden vervolg 
Volgens de geïnterviewde ROC’s zijn de aanbevelingen uit het rapport voldoende uitvoerbaar. Drie 
ROC’s geven aan dat je als organisatie wel flexibel moet zijn, om dit te kunnen realiseren. Dat is soms 
lastig en vraagt soms ook flexibiliteit van de deelnemer zelf.  
 
Drie andere ROC’s geven aan obstakels te zijn tegengekomen in het vervolgtraject. Eén van die 
obstakels was de communicatie met het IBKI. Dit verliep niet optimaal was, waardoor de planning van 
een deelnemer die vanuit het ROC was aangedragen niet duidelijk was. Dit wordt veroorzaakt doordat 
bij aanmelding bij IBKI niet duidelijk is, welke personen nog meer geïnformeerd dienen te worden over 
het verloop van de procedure. Andere betrokkenen, los van werknemer en werkgever, worden op dit 
moment nog niet in beeld gebracht. Een ander ROC noemt een ander obstakel, namelijk dat 
onderdelen in de EVC-procedure nu (nog) niet worden meegenomen, zoals leer-, loopbaan- en 
burgerschapscompetenties (LLB) en de talen. Kanttekening hierbij is volgens dit ROC wel dat ervaren 
medewerkers hier ook eigenlijk niet mee lastig gevallen zouden moeten worden. Door hun 
levenservaring is het niet nodig om dit nog eens te controleren. In het kader van diplomering en 
verantwoording moeten ROC’s hier echter wel iets mee. Het formele kader voor het ROC, waarin deze 
aspecten een plek krijgen, is dus nog niet is ingericht op het nieuwe fenomeen EVC.  
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4.3 Ervaringen bij het nemen van vervolgstappen 
In totaal hebben 36 werknemers vervolgstappen ondernomen. De meeste hiervan (80,6%) geven aan 
dat het door EVC gemakkelijk was om vervolgstappen te ondernemen.  
Het is voor een aantal werknemers niet gemakkelijker geworden door EVC om vervolgstappen te 
zetten, bijvoorbeeld omdat de EVC-resultaten nog niet definitief waren. Verder wordt genoemd dat het 
advies niet voldoende aansluit bij de gewenste vervolgacties. Een andere reden is dat het voor de 
werknemer een verplichting was om het niveau te checken (in het kader van functiebehoud). Tot slot 
wordt genoemd dat men meer informatie nodig heeft over te nemen vervolgstappen.  
 
Tijdsinvestering 
Verder vindt een ruimte meerderheid (86,1%) van de werknemers dat hij zelf voldoende tijd in het 
vervolgtraject heeft gestoken.  
 
Problemen 
Vijf werknemers zijn in het vervolgtraject tegen problemen aangelopen. Een probleem dat twee 
werknemers tegenkomen in het vervolgtraject is dat het ROC niet weet wat ze met het 
Ervaringscertificaat aan moeten; het certificaat helpt onvoldoende bij de weg naar het diploma.  
Een ander probleem is dat de aanvraag van het traject naar een diploma ingewikkeld is (veel 
‘rompslomp’). Verder heeft een werknemer problemen met weer “in de schoolbanken zitten”.  
 
Op de vraag wat werknemers nog meer nodig zouden hebben om vervolgstappen te ondernemen, 
geven ongeveer tweederde werknemers (64%) en werkgevers (63%) aan dat zij dat niet weten. 
Enkele benodigdheden die werknemers noemen, zijn meer tijd van het bedrijf, verdere scholing, meer 
hulp van IBKI en het kunnen behouden van de baan. Ook wil men sneller het Ervaringscertificaat 
ontvangen. Werkgevers geven aan dat werknemers motivatie nodig hebben (9%). Daarnaast noemen 
zij extra cursussen of trainingen (6%).   
 
Meerwaarde EVC 
Een ruime meerderheid van de werknemers (62,9%) ziet de meerwaarde in van EVC. De belangrijkste 
meerwaarde is het groeien en verder komen in de loopbaan. Ook de mogelijkheid om een 
vervolgopleiding verkort te doen is een duidelijke meerwaarde. Andere manieren waarop de 
meerwaarde van het Ervaringscertificaat wordt ervaren, zijn de APK-mogelijkheden, bevestiging van je 
niveau, inzicht in mogelijkheden, verdere stappen voor het bedrijf en een betere werkpositie.  
 
Figuur 12: Meerwaarde EVC 
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De werknemers die de meerwaarde niet inzien, geven hiervoor diverse redenen. Zo bleek voor één 
werknemer EVC bijvoorbeeld helemaal niet nodig te zijn. Voor een ander is de aansluiting met de 
praktijk onvoldoende (o.a. moderne apparatuur). Nog enkele werknemers kunnen zich in het bedrijf 
niet verder ontwikkelen of geen opleiding volgen. Andere antwoorden waren dat men is gezakt voor 
de APK-intredetoets en nog bezig met een vervolg. 
 
Uit de antwoorden van de werkgevers blijkt dat het merendeel de meerwaarde van EVC inzien. Ook 
alle geïnterviewde ROC’s zien de meerwaarde in van het Ervaringscertificaat. Dit is voor alle ROC’s 
een belangrijk onderdeel van hun beleid en zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden, in 
verband met competentiegericht leren en een Leven Lang Leren. 
 
 

4.4 Samenwerking IBKI en ROC’s  
Ongeveer een kwart van de ROC’s die een opleiding aanbieden in de mobiliteitsbranche heeft een 
overeenkomst met IBKI op het vlak van EVC. De samenwerking houdt vaak in dat het ROC en IBKI 
gezamenlijk EVC-deelnemers werven,  IBKI de EVC uitvoert en het ROC de ontwikkelpunten oppakt 
die in het Ervaringscertificaat staan vermeld, via maatwerkscholing. Door naar samenwerking te 
zoeken wil IBKI de deelnemer een zo volledig mogelijk traject aan kunnen bieden dichtbij huis.  
Aan de ROC’s (met of zonder overeenkomst) die maatwerkscholing hebben aangeboden, is gevraagd 
naar aanbevelingen ter bevordering van de samenwerking met IBKI en hun vertrouwen in de EVC-
procedure.  
 
Alle ROC’s (11) blijken vertrouwen te hebben in de EVC-procedure zoals uitgevoerd bij het IBKI. Zij 
zijn positief over de procedure. Desondanks geven ze IBKI nog een aantal aanbevelingen mee, om de 
samenwerking verder te optimaliseren: 
- Twee ROC’s bevelen aan dat IBKI samen met de school afspraken moet maken over de planning 

van de EVC-procedure en over het traject dat het ROC vervolgens kan aanbieden na het behalen 
van het Ervaringscertificaat. Ook zouden zij direct inzage willen krijgen in het Ervaringscertificaat, 
maar dit is in het kader van de Kwaliteitscode EVC ‘eigendom’ van de deelnemer en mag niet 
zonder toestemming aan derden worden verstrekt. IBKI heeft dit zodanig geregeld dat de 
deelnemer zelf voor verspreiding onder belanghebbenden moet zorgen.    

- Een ander aandachtspunt heeft betrekking op het gezamenlijk ‘werven’/ communiceren van het 
Ervaringscertificaat. De branche kan nog meer bewust worden gemaakt van de meerwaarde van 
het Ervaringscertificaat. Door meer te communiceren, zouden hiervoor meer aanmeldingen 
worden gegenereerd. Door gezamenlijk te communiceren (een brief uitsturen of een concrete 
voorlichtingsbijeenkomst) dat dit complete traject bestaat, kunnen bedrijven en werknemers meer 
bekend worden met (de voordelen van) EVC. Enkele ROC’s zijn van mening dat de 
opleidingsadviseurs van Innovam hiervoor nog meer aandacht zouden kunnen vragen in hun 
gesprekken met bedrijven. 

- Een andere aanbeveling is te inventariseren hoe soepel ROC’s omgaan met hun aanbod, zodat 
deelnemers kunnen ‘shoppen’ voor een vervolg na het behalen van het Ervaringscertificaat.  

- Tot slot geeft een ROC aan dat de procedures (instrumenten) van EVC moeten aansluiten op de 
procedures die op het ROC worden gebruikt. Een ROC kan dan gemakkelijk deelnemers 
‘overnemen’.   

- Drie ROC’s hebben geen aanbevelingen, omdat ze nog geen ervaring hebben met deelnemers 
die de EVC-procedure bij het IBKI hebben doorlopen.  
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5. EVC in relatie tot andere loopbaaninstrumenten 
 
In de mobiliteitsbranche is een veelheid van loopbaaninstrumenten beschikbaar. Werknemers kunnen 
gebruik maken van EVC met daarin een detailscan, scan werkgever, de BKS-check, proeve van 
bekwaamheid en/of werkplekobservatie. Maar daarnaast zijn er nog meer instrumenten, die helpen bij 
het verkrijgen van inzicht in de loopbaan of het mogelijk maken stappen te zetten. Hieronder worden 
instrumenten in beeld gebracht die Innovam aanbiedt (al dan niet met OOMT-stimulering):   
 
- Competentiecheck: Hoe goed voeren werknemers hun werkzaamheden uit? Op welke punten 

kunnen zij zich verbeteren? Via internet beantwoorden werknemer en werkgever vragen en 
stellingen over de taken en werkzaamheden die bij de functie horen. Deze vergelijking kan 
interessante informatie opleveren als basis voor een gesprek over de verdere ontwikkeling van de 
werknemer.  

- Assessments: Een assessment geeft duidelijk inzicht in gedrag en mogelijkheden van een 
werknemer. Om betrouwbare voorspellingen te doen, zijn binnen het assessment een aantal 
metingen mogelijk, met instrumenten specifiek toegespitst op de automotive sector.  

- Persoonlijk / Bedrijfsopleidingsplan: Inzicht in competenties van werknemers en hun persoonlijke 
ontwikkelingsplannen is van groot belang voor bedrijven. Op basis daarvan kan een 
bedrijfsopleidingsplan gemaakt worden. Hiervoor zijn diverse instrumenten beschikbaar. Dit kan 
loopbaanontwikkeling van werknemers stimuleren en daarmee het bedrijfsrendement.  

- BKS: Dit is een overzicht van alle functies en loopbaanpaden in de branche plus de bijbehorende 
certificaten. Dit overzicht heet de BrancheKwalificatieStructuur (BKS). Deze structuur is een 
handig hulpmiddel voor bedrijven én werknemers. Het biedt inzicht in de huidige positie en de 
loopbaanmogelijkheden van de werknemer. Daarbij zijn branche-erkende examens, BKS-toetsen, 
ontwikkeld. Werknemers die voor een BKS-toets slagen, krijgen een BKS-certificaat. Deze 
certificaten kunnen zij bundelen in hun branchepaspoort. Zo kunnen ze hun kennis en 
vaardigheden in de hele branche aantonen. 

- Branchepaspoort: Het branchepaspoort is een middel voor werknemers om te kunnen aantonen 
wat zij in huis hebben. Het branchepaspoort bestaat sinds 1993 en wordt gestimuleerd door 
OOMT.  
Medewerkers ontvangen het paspoort van het IBKI wanneer ze voor het eerst slagen voor een 
branche-erkend examen. Daarna kunnen ze het paspoort verder vullen met andere BKS-
certificaten. Het Branchepaspoort geeft een betrouwbaar beeld van de vakkennis van de 
paspoorthouder 
 

Daarnaast kunnen leermeesters gebruik maken van Compass, een ondersteunend instrument voor 
het begeleiden van leerlingen in het bedrijf. Bedrijven kunnen tot slot een ‘servicebeurt’ aanvragen, 
wat inhoudt dat een opleidingsadviseur van Innovam hen ondersteunt bij het opstellen van een 
bedrijfsopleidingsplan.  
 
Dit is een veelheid aan instrumenten. Daarom is aan de werkgevers gevraagd welke 
loopbaaninstrumenten zij inzetten naast het Ervaringscertificaat en welke suggesties zij hebben om de 
loopbaanontwikkeling van werknemers verder te stimuleren.  
 
Van de werkgevers zegt 39% loopbaaninstrumenten in te zetten naast EVC. Hierbij gaat het 
voornamelijk om trainingen of cursussen die intern worden aangeboden of door de importeur, dealer 
of Innovam (78%). Specifieke voorbeelden die genoemd worden zijn de BKS, RPT, BHV en APK.  
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Een deel van de werkgevers (39%) geeft suggesties voor het stimuleren van de loopbaanontwikkeling 
van werknemers. Een kwart van deze suggesties heeft betrekking op promotie van het vak, 
bijvoorbeeld door meer mensen te werven, de jeugd op het VMBO meer te stimuleren, het vak 
aantrekkelijker te maken en door positievere berichtgeving. Verder wordt gezegd dat Innovam al goed 
op weg is en dat het de EVC-procedure, met als resultaat een Ervaringscertificaat een goed begin is 
voor loopbaanontwikkeling in de branche.  
 
Enkele opvallende suggesties die nog gedaan zijn, zijn: 
- ‘cursussen gratis maken’; 
- ‘doe eens wat aan de salarissen’; 
- ‘EVC geschikter maken voor werkgevers’; 
- ‘Aparte training voor APK en eerste monteur laten vervallen’.  
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6. Conclusies & aanbevelingen 
 
In dit onderzoek stonden drie thema’s centraal: 

1. De ervaringen met de EVC-procedure 
2. De effectiviteit van het Ervaringscertificaat 
3. De plaatsing van EVC binnen bestaande loopbaaninstrumenten 

 
In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies weergegeven. In veel gevallen leiden deze 
conclusies tot aanbevelingen. 
In het onderzoek zijn 70 werknemers, 70 werkgevers en 11 ROC’s geïnterviewd. De uitkomsten van 
de groep werknemers en werkgevers zijn steeds vergeleken met de uitkomsten van de 40 combinaties 
werknemer-werkgever. Uit deze vergelijking zijn geen opvallende verschillen gekomen.  
 
 
De ervaringen met de EVC-procedure 
 
De eerste onderzoeksvraag luidde: ‘Wat zijn de ervaringen met de verschillende onderdelen van de 
EVC-procedure?’. Hierover zijn vragen gesteld aan de werknemers, werkgevers en ROC’s.  
 
Informatievoorziening 
De meeste werknemers horen via hun werkgever of van de opleidingsadviseur over EVC. Op basis 
van de informatie vooraf kan het merendeel een goed beeld vormen van wat er van hen verwacht 
wordt in de EVC-procedure.  
 
Praktijkobservatie 
De ervaringen met zowel de werkplekobservatie als de proeve van bekwaamheid zijn positief: meer 
dan 80% van de werknemers heeft kunnen laten zien wat hij waard is. 
 
Rapportage 
Bijna 80% van de werkgevers heeft inzage gehad in de EVC-rapportage van hun werknemer. Vrijwel 
alle werkgevers en werknemers vinden de rapportage goed leesbaar. Daarnaast vindt 80% van de 
ondervraagden de aanbevelingen in het rapport bruikbaar. Met name de groep werknemers tussen de 
30 en 40 jaar, en de groep met ongeveer 16-20 jaar werkervaring, vindt de aanbevelingen het meest 
bruikbaar.   
De onderbouwing van de rapportage wordt door werkgevers en werknemers eveneens goed 
beoordeeld. Van de ROC’s vindt de helft de onderbouwing van het rapport duidelijk. Het belangrijkste 
commentaar is dat de rapportages nog niet altijd gebaseerd zijn op de nieuwste versie van de 
kwalificatiedossiers. De meeste ROC’s zien wel duidelijke aanknopingspunten voor vervolgstappen in 
de rapportage. 
Een belangrijk aandachtspunt is het formele kader voor het ROC. Het blijkt dat aspecten als LLB, talen 
en rekenen/wiskunde formeel ook in de EVC-procedure moeten worden beoordeeld, maar ROC’s zijn 
nog niet ingericht op het nieuwe fenomeen EVC. Als we verwachten dat EVC een grote vlucht zal 
nemen, moet hierover met ROC’s worden afgestemd wat zij op dit punt verwachten. 
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Begeleiding 
De meeste werknemers en werkgevers vinden dat zij voldoende begeleiding hebben gehad. Degenen 
die de begeleiding niet voldoende vonden, wilden meer begeleiding bij de intake en de 
praktijkobservatie. 
 

 
 
Totaalbeeld 
Voor driekwart van de werknemers en tweederde van de werkgevers heeft EVC aan de verwachtingen 
voldaan. In de groep met 16-20 jaar werkervaring is het meest aan de verwachtingen voldaan (85%). 
Meer dan driekwart van de werknemers en werkgevers is tevreden over de gang van zaken tijdens de 
procedure. Gemiddeld geven werknemers en werkgevers de procedure een dikke voldoende, namelijk 
het rapportcijfer 7,4 (werknemers) en 7,1 (werkgevers).  
 
Sterke punten 
De tweede onderzoeksvraag die is onderzocht, is: ‘Welke sterke punten noemen betrokkenen ten 
aanzien van de EVC-procedure zoals uitgevoerd door IBKI?’. 
De sterke punten die genoemd zijn door werknemers, werkgevers en ROC’s, zijn: 
- Het één op één contact met assessoren en begeleiders. 
- De branchegerelateerdheid van de procedure. De combinatie van praktijk en theorie en de realiteit 

van opdrachten worden genoemd. Twee ROC’s vinden het sterk dat de werknemer een keuze kan 
maken tussen een werkplekobservatie en de proeve van bekwaamheid en dat het werkveld 
betrokken wordt bij de procedure.  

- De procedure: de opzet en helderheid van de procedure en de directe betrokkenheid bij de 
procedure. 

- De beoordeling. Men vindt de manier van meten duidelijk en het feit dat de assessoren 
praktijkmensen zijn.  

- Omstandigheden, zoals de mogelijkheid om de praktijkobservatie op de eigen werkplek te doen, 
maar ook de voorzieningen, het eten en de rust bij de praktijkobservatie bij het IBKI.  

- De mogelijkheid die het Ervaringscertificaat biedt om personeel ‘zonder papieren’ of ouder 
personeel een bewijs van bekwaamheid te laten behalen.  

- Werknemers worden zich bewust van hun kwaliteiten en kunnen dit ook aan anderen laten zien. 
 

Aanbeveling 
4. Handhaaf de EVC-procedure zoals deze momenteel is opgezet, namelijk met het accent op 

een praktijkobservatie en assessoren die werkzaam zijn in de branche. De sterke punten 
geven erkenning aan de keuzes die OOMT en IBKI hebben gemaakt bij de inrichting van de 
EVC-procedure.  

Aanbeveling 
1. Het is aan te bevelen de ontwikkeling van EVC voor de nieuwste kwalificatiedossiers te 

starten, zodat het Ervaringscertificaat aansluit bij het onderwijs op de ROC’s. Zolang nog niet 
alle ROC’s met dezelfde dossiers werken, moeten we aansluiten bij de verschillende dossiers. 

2. BKS zou ook meer gepromoot moeten worden onder ROC’s.   
 

Aanbevelingen: 
3. In de voorlichting/ bij aanmelding duidelijker aangeven dat er een begeleider beschikbaar is 

gedurende de EVC-procedure. 
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Verbeterpunten 
De derde onderzoeksvraag bracht de verbeterpunten in beeld. De ondervraagde werknemers, 
werkgevers en ROC’s hebben verschillende verbeterpunten genoemd: 
- Voorlichting en aanmelding. Werknemers willen duidelijkere informatie vooraf, werkgevers geven 

onder andere aan dat meer naamsbekendheid voor EVC moet worden verworven. Ook ROC’s 
geven aan dat meer gecommuniceerd moet worden over EVC naar bedrijven, om te laten zien dat 
een totaaltraject van EVC tot en met maatwerkonderwijs mogelijk is.  

- Diverse werkgevers willen dat meer contact met hen wordt onderhouden (uitleg, terugkoppeling, 
nazorg) en dat de snelheid tussen de trajecten en terugkoppeling moet worden verhoogd. 

- ROC’s willen dat het contact tussen hen en IBKI wordt versterkt ten aanzien van planning en 
mogelijke vervolgactiviteiten op het ROC. De ROC’s verwachten hierin een actieve rol van IBKI. 
Ook door werknemers en werkgevers wordt aangegeven dat de communicatie tussen IBKI en 
ROC’s beter kan.  

- Hoewel de branchegerelateerdheid van de procedure als sterk punt werd genoemd, is de 
aansluiting van opdrachten bij de praktijk en de variatie in opdrachten volgens sommigen een 
aandachtspunt. Gevoelsmatig zijn de opdrachten nu (te) veel op elektronica gericht.  

- Voor enkele werknemers was de tijd voor opdrachten te kort en soms was onduidelijk hoeveel tijd 
aan opdrachten mocht worden besteed. 

- Werknemers willen graag betere uitleg over vervolgstappen voor instroom naar APK en 
doorstromen in het algemeen. 
 

Aanbevelingen 
5. Het is aan te bevelen om meer contact met werkgevers en werknemers te onderhouden. Bij 

de uitleg vooraf en de nazorg kunnen de begeleider van IBKI of de opleidingsadviseur een 
belangrijke rol vervullen. Deze kunnen persoonlijke toelichting geven. De terugkoppeling moet 
zo snel mogelijk na afloop van de EVC-procedure volgen vanuit de begeleider van IBKI. Het is 
van belang te kijken hoe de terugkoppeling versneld kan worden. 

6. De opleidingsadviseur kan eveneens een rol spelen in het verwerven van meer 
naamsbekendheid van EVC/ het Ervaringscertificaat, door in de bedrijfsbezoeken de 
meerwaarde en mogelijkheden van EVC tot en met maatwerkscholing meer te benadrukken.  

7. IBKI zal een actievere rol moeten spelen in het contact met ROC’s rondom deelnemers. 
Bijvoorbeeld door aan elke deelnemer te vragen of zij door een ROC zijn doorverwezen (en zo 
ja door welk ROC). Met die informatie kan IBKI tijdig contact leggen met het ROC, waardoor 
de activiteiten van beiden op elkaar afgestemd kunnen worden en het traject voor de 
deelnemer soepel kan verlopen.  

8. De praktijkgerichtheid van opdrachten en beschikbare tijd hiervoor verdient een nadere 
analyse. Om te bepalen of de tijd voor opdrachten voldoende is, moet gekeken worden naar 
de beschikbare tijd en invloed van beoordelingsomstandigheden op de haalbaarheid van deze 
tijden. Hoewel in de instructie van alle opdrachten duidelijk staat vermeld wat de beschikbare 
tijd is, is het aan te bevelen dat de assessor dit nog eens benadrukt.  

9. Gekeken moet worden naar mogelijkheden om de uitleg over vervolgstappen te verbeteren. 
Dit zou vooral in de nazorg vorm moeten krijgen, aangezien het Ervaringscertificaat (format 
Kenniscentrum EVC) hiervoor weinig ruimte geeft.   

10. Bekijk voor de ‘overige verbeterpunten’ uit hoofdstuk 3.8 in hoeverre het wenselijk en mogelijk 
is deze door te voeren. 
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De effectiviteit van het Ervaringscertificaat 
 
Bijdrage aan doel  
De vierde onderzoeksvraag was ‘Heeft EVC bijgedragen aan het beoogde doel van de deelnemer (en 
de werkgever)?’. Aan de werknemers en werkgevers is gevraagd met welk doel de EVC-procedure is 
gevolgd. Het overgrote deel heeft als doel om APK keurmeester te worden (80%) en voor de meesten 
draagt het Ervaringscertificaat ook daadwerkelijk bij aan het behalen van dit doel. Na APK is het  
(gericht) bijscholen ook een doel, al dan niet voor het behalen van een diploma. De belangrijkste 
bijdrage die het Ervaringscertificaat levert, is dat het mogelijk is om verder te gaan met een (verkorte) 
opleiding of deel te nemen aan het APK-examen. Het Ervaringscertificaat heeft voor veel werkgevers 
een extra APK-keurmeester, gemotiveerde werknemers of inzicht in de kwaliteiten van de werknemers 
opgeleverd.  
 
Aanbeveling 

11. APK is het hoofddoel van werknemers die deelnemen aan de EVC-procedure. Het kan echter 
ook goed ingezet worden om werknemers alsnog een diploma of BKS-certificaten te laten 
halen. Bovendien zou het Ervaringscertificaat zittende werknemers op een hoger niveau 
kunnen krijgen, om daarmee in te spelen op de behoefte aan hoger opgeleid personeel in de 
branche. Deze potentie van het Ervaringscertificaat wordt nog niet voldoende ingezien door 
bedrijven. Gekeken moet worden hoe het voor de branche aantrekkelijker kan worden 
gemaakt om een Ervaringscertificaat te behalen.  
 

 
Meerwaarde EVC 
De meeste betrokkenen in dit onderzoek vinden dat EVC een duidelijke meerwaarde heeft, vooral in 
het kader van groeien en verder komen in de loopbaan. Ook de mogelijkheid om een vervolgopleiding 
verkort te doen, zorgt ervoor dat de EVC-procedure en het Ervaringscertificaat van waarde zijn. Voor 
ROC’s is EVC een belangrijk onderdeel van hun beleid in verband met competentiegericht leren en 
een Leven Lang Leren. 
 
Vervolgstappen 
De vijfde vraag die centraal stond ging in op de vervolgactiviteiten die zijn ondernomen na het volgen 
van de EVC-procedure. Een groot deel van de werkgevers geeft aan dat zij hun werknemer stimuleren 
(in termen van bijvoorbeeld tijd, geld voor opleiding of begeleiding in het bedrijf) om vervolgacties op 
te pakken na het behalen van het Ervaringscertificaat. Het is opvallend dat het aantal werknemers dat 
zich op deze manier gestimuleerd voelt, lager ligt. In de vergelijking tussen de 40 werknemer-
werkgever-matches blijkt dat bijna alle werkgevers hebben gestimuleerd, terwijl slechts de helft van de 
werknemers zich gestimuleerd voelt.  
 
Ruim de helft van de werknemers heeft na het behalen van het Ervaringscertificaat en naar aanleiding 
van de aanbevelingen daarin, vervolgstappen ondernomen. Hiervan heeft de meerderheid acties 
ondernomen om APK te behalen en ook daadwerkelijk APK behaald. De belangrijkste reden van de 
andere helft die nog geen vervolgstappen heeft ondernomen, is dat hier nog geen tijd of mogelijkheid 
voor is geweest. Ook heeft een aantal pas recentelijk de EVC-procedure gevolgd en nog geen 
rapportage ontvangen.  
 
Door sommigen wordt opgemerkt dat het Ervaringscertificaat niet voldoende aansluit bij de 
vervolgprocedure op het ROC.  
 
Tweederde van de werkgevers vindt dat het resultaat van EVC opweegt tegen de kosten. 
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Aanbeveling 
12. Intensievere begeleiding bij het zetten van vervolgstappen kan het percentage werknemers 

dat ook daadwerkelijk vervolgacties onderneemt verhogen. Hierin kan de opleidingsadviseur 
een belangrijke rol vervullen.   

13. Voorbeeld van kosten en baten van EVC en vervolgstappen in kaart brengen ten behoeve van 
de communicatie. 

 
Loopbaanstappen en motivatie 
Ruim de helft van de werknemers zegt dat zij na EVC een volgende stap in hun loopbaan hebben 
kunnen zetten. Opvallend is dat in de groep werknemers met 16 tot 20 jaar werkervaring ruim 
driekwart loopbaanstappen heeft kunnen zetten. Ook vinden meer werkgevers dan werknemers dat de 
werknemer loopbaanstappen heeft kunnen zetten.  
 
Driekwart van de werknemers was door het doorlopen van de EVC-procedure weer gemotiveerd om 
zich verder te ontwikkelen. Met name de werknemers met minder dan 5 jaar en met 16-20 jaar 
werkervaring waren gemotiveerd.  
 

 
Ervaringen ROC’s bij aanbieden vervolg 
Aan de ROC’s is gevraagd welke ervaringen zij hebben ten aanzien van vervolgactiviteiten.  
De geïnterviewde ROC’s vinden de aanbevelingen in het Ervaringscertificaat uitvoerbaar, hoewel dit 
soms wel flexibiliteit vraagt. Zij zien tevens allemaal de meerwaarde van het Ervaringscertificaat in. 
Sommige ROC’s zijn obstakels tegengekomen in het vervolgtraject: 
- afstemming tussen het ROC en IBKI over de planning van de EVC-procedure van een deelnemer; 
- bepaalde eisen, zoals leren, loopbaan en burgerschap, zijn nog niet meegenomen in de EVC-

procedure. 
 

 
Ervaringen bij het nemen van vervolgstappen 
Ook aan de werknemers en werkgevers is gevraagd wat hun ervaringen waren ten aanzien van de 
vervolgactiviteiten. Van de werknemers die vervolgstappen hebben ondernomen geeft meer dan 
driekwart aan dat dit door EVC gemakkelijker was. Ongeveer tweederde van de werknemers ziet dan 
ook de meerwaarde van het Ervaringscertificaat in. De belangrijkste meerwaarde is het groeien en 
verder komen in de loopbaan. De mogelijkheid om met behulp van het Ervaringscertificaat een 
verkorte opleiding te volgen wordt eveneens gewaardeerd.  
 

Aanbevelingen 
14. Het daadwerkelijk zetten van loopbaanstappen en motivatie om zich verder te ontwikkelen 

varieert in de verschillende categorieën werkervaring. Het is aan te bevelen in de 
communicatie in te spelen op de mogelijkheden van het Ervaringscertificaat gekoppeld aan 
verschillende maten van ervaring (zo spreek je bijvoorbeeld 50-plussers anders aan 
vergeleken met twintigers).  

 

Aanbeveling 
15. Doe in het Ervaringscertificaat uitspraken over het al dan niet beheersen van eisen voor leren, 

loopbaan en burgerschap (LLB) en taaleisen. In de aangepaste instrumenten (dossiers 2007-
2008) zijn de LLB-eisen al opgenomen. De opname van de beoordeling van taaleisen binnen 
de EVC-procedure wordt momenteel onderzocht.  
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De werknemers die de meerwaarde niet inzien, geven hiervoor verschillende redenen. Vijf 
werknemers zijn in het vervolgtraject tegen problemen aangelopen. Zij noemen onder andere dat het 
ROC niet goed weet hoe het Ervaringscertificaat gebruikt kan worden en dat de aanvraag van het 
traject naar een diploma op school ingewikkeld is. Deze werknemers en werkgevers geven aan dat 
het zou helpen om vervolgstappen te nemen als het bedrijf meer tijd beschikbaar stelt, verdere 
scholing mogelijk is en men extra hulp krijgt van IBKI.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat het Ervaringscertificaat voor de grote meerderheid van de ondervraagden 
effectief is. Men ziet duidelijk de meerwaarde er van in en met dit certificaat komen persoonlijke 
doelen binnen ‘handbereik’. Het daadwerkelijk ondernemen van vervolgacties is echter nog niet altijd 
even gemakkelijk, omdat hiervoor de structuren nog niet optimaal zijn ingericht.  
 

 
Samenwerking IBKI en ROC’s 
Aan de ROC’s is gevraagd hoe zij de samenwerking met het IBKI op het vlak van EVC ervaren. Alle 
geïnterviewde ROC’s hebben vertrouwen in de procedure zoals uitgevoerd bij IBKI. Desondanks 
hebben ze enkele aanbevelingen ten aanzien van afstemming over planningen en meer gezamenlijke 
werving van EVC-deelnemers bij bedrijven.  
 

 
 
EVC en loopbaaninstrumenten 
 
De laatste onderzoeksvraag was ‘Welke positie heeft EVC ten aanzien van andere 
loopbaaninstrumenten?’. Men is van mening dat het Ervaringscertificaat helpt bij loopbaanontwikkeling 
in de branche. Bijna 40% van de werkgevers geeft aan andere loopbaaninstrumenten in te zetten 
naast EVC. Het gaat hier vooral om trainingen of cursussen. Suggesties voor het verder stimuleren 
van loopbaanontwikkeling hebben vooral betrekking op promotie van het vak. Inzicht en overzicht ten 
aanzien van andere beschikbare loopbaaninstrumenten ontbreekt. 
 

 

Aanbeveling 
16. Verder bouwen aan een totaalstructuur voor EVC tot en met maatwerkonderwijs. ROC’s 

hebben nog niet veel ervaring met maatwerkonderwijs/ diplomering op basis van het 
Ervaringscertificaat. Goede afstemming tussen IBKI en de ROC’s hierover is cruciaal, zodat 
werknemers niet ‘vastlopen’ bij het ROC.  

 

Aanbeveling 
17. Betrek waar mogelijk scholen in de communicatie naar bedrijven en werving van deelnemers 

voor EVC/ het Ervaringscertificaat.   
 

Aanbeveling 
18. In het kader van loopbaanontwikkeling denkt men vooral aan trainingen en cursussen. Men 

heeft onvoldoende scherp welke instrumenten beschikbaar zijn. Het is van belang dit meer 
inzichtelijk én overzichtelijk te maken voor werknemers en werkgevers in de branche. Eerdere 
ideeën om bijvoorbeeld een loopbaanadviesportal in te richten kunnen hierin ondersteunen.  

 


