
Samenwerking in de regio!

Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh
Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC



Demografische ontwikkelingen:
Ontgroening en vergrijzing









Ontgroening en vergrijzing
Consequenties voor onderwijs





Provincie Limburg  -  Regio Parkstad  -  specifiek:

Meer ouderen die verzorging nodig hebben

Minder instroom van jongeren in opleidingen en te weinig personeel om 
nog ‘verantwoorde’  zorg te kunnen bieden
Over 5 jaar  ongeveer 1000  ‘zorgverleners’  tekort 

Samenwerking tussen Zorg- en Onderwijsinstellingen in Parkstad

http://www.zorgacademieparkstadlimburg.com/


Samenwerking in de regio:
Leven lang leren doe je samen! 



Doel:

Het stimuleren van de kenniseconomie door leven lang 
leren  in Limburg op een hoger peil te tillen. Dit doet 
het Servicecentrum door expertise op dit gebied te 
bundelen, verder te ontwikkelen en vervolgens ter 
beschikking te stellen aan bedrijven en instellingen in 
de regio.

Ontzorgen en versterken van de bijdrage aan de 
arbeidsmarktmigratie en arbeidsmarktmobiliteit in 
Zuid Limburg.







In samenwerking met MKB Limburg 

Sterk Merk en profilering

http://www.vimeo.com/inbeeld/astrid


In samenwerking met MKB Limburg 

Blue Ocean Strategy

http://www.vimeo.com/inbeeld/mark


In samenwerking met MKB Limburg 

BTW

http://www.vimeo.com/inbeeld/stefan


Verder…..

Het bieden van  oplossingen aan werkgevers 
aangaande problematieken op het gebied van 
arbeidsmarktmigratie en 
arbeidsmarktmobiliteit in Zuid-Limburg door 
middel van het genereren van opdrachten aan 
de opleidingsorganisaties*, die resulteren in 
bedrijfseconomisch verantwoorde 
opleidingstrajecten en diensten.

*individueel of in combinaties tussen opleidingsorganisaties (of met derden)



Activiteiten (1)

1. Het Sc schakelt, bundelt, makelt en ontwikkelt als één-
loket  vraaggestuurd onderwijs en daarmee samenhangende diensten 
ter bevordering van de arbeidsmarktmigratie en 
arbeidsmarktmobiliteit.

2. Het Sc benadert proactief de (arbeids-)markt op het gebied van 
arbeidsmarktmigratie en arbeidsmarktmobiliteit.

3. Het Sc representeert / vertegenwoordigt en neemt deel 
namens de opleidingsinstellingen op het terrein van 
arbeidsmarktmigratie en arbeidsmarktmobiliteit.

4. Het Sc ontzorgt en participeert namens de 
opleidingsinstellingen in alle relevante gremia op het gebied van 
arbeidsmarktmigratie en arbeidsmarktmobiliteit.



5. Het Sc brengt het standpunt van de opleidingsinstellingen met 
betrekking tot arbeidsmarktmigratie en arbeidsmarktmobiliteit in bij 
partners, belangrijke initiatieven en branches in Zuid Limburg. 

6. Het Sc informeert daarbij de opleidingsinstellingen over de 
ontwikkelingen op het terrein van arbeidsmarktmigratie en 
arbeidsmarktmobiliteit.

7. Zodra er een concrete opleidingsvraag ontstaat, schakelt het Sc 
de opleidingsorganisaties in om een offerte uit te brengen.

Activiteiten (2)



Sc LLLL  Limburg Competent !

Leven lang leren doe je samen! 



Bedrijven /organisaties: 
Empower Limburg 

Leerwerkpleinen, UWV 
REKO+, Lift, etc. 
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Arcus, Leeuwenborgh 
Open Universiteit 
Zuyd Hogeschool 

(?) 
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EVC

•Erkenning van door (werk)ervaring
•Verworven
•Competenties



EVC
een instrument voor 

Leven Lang Leren
(begint met bewustwording)

bedrijven
organisaties
instellingen

visie op HRM

individuen

(eigen)
loopbaan

managementwet-
geving



Waarom EVC?

Werknemer: 
•eigen loopbaan: baanbehoud, doorgroeien in huidige 
functie, betere kansen in het eigen bedrijf of ‘buiten’
•weg naar diplomering: verkorte opleiding, 
maatwerkscholing 
•erkenning: laten vastleggen van eigen kennen, 
kunnen en vaardigheden 
•gebruik maken van aangeboden kans door werkgever

Werkgever:
•personeelsbeleid (NEN-ISO eis, lange termijn denken)
•welke kennis/kunde aanwezig, wel geen diploma? 
•verkort opleidingstraject
•erkenning van het vak



Voor wie EVC?

Maar wel:
•veel kennis van zaken hebben
•processen en procedures precies kennen
•al lang dit werk doen en goed zijn in hun vak
•nieuwe mensen (stagiaires) begeleiden en 
inwerken
•vraagbaak zijn voor anderen
•enz.

Mensen die vaak:
•onvoldoende opleiding hebben voor (huidige) 
functie
•geen diploma hebben (wel wenselijk)
•niet kunnen doorgroeien in het bedrijf/de 
organisatie
•bij ander bedrijf weinig kans maken



EVC: uitgangspunten (1)

KWALIFICATIEDOSSIER = opleidingsomschrijving 
- opleiding(inhoud) + niveau
- landelijk dus civiel-effect is groot

Vragen: Welk doel: niveaubepaling of 
diplomering?

Welk MBO-niveau: 1-2-3-4?
Hbo-niveau: 5-6?
Welk kwalificatiedossier/ZBM?



EVC: uitgangspunten (2)

• EVC procedure  Ervaringscertificaat
• Maatwerk/verzilvering HBO/MBO diploma

HBO/MBO-diploma minus EVC is individueel 
opleidingstraject

Bijkomend bij Mbo diploma-route:
(Leren) Loopbaan en Burgerschap (EVC)
•Rekenen
•Nederlands         TOA-toetsen
•Vreemde taal



EVC: stappen
Start EVC: 1. Voorlichtingsbijeenkomst

2. Intakegesprek EVC

Voorbereiding: 3. Samenstellen portfolio 
(groepjes en individueel)

4. Evalueren portfolio

EVC assessment: 5. Voeren assessmentgesprek

Waardering: 6. Beoordeling & voorlopige 
uitslag en erkenning
7. Rapportage

formeel   EINDE    EVC

Diplomering:Examencommissie vertaald EVC rapportage 
naar individueel scholingstraject via maatwerktraject 

(BBL, open leercentrum, blended learning e.d.)



Voorbeelden kwalificatiedossiers
Secretarieel: N2: secretarieel medewerker

N2: telefoniste/receptioniste
N3: secretaresse
N4: directiesecretaresse/managementassistente

Financieel: N2: bedrijfsadministratief medewerker
N3: financieel administratief medewerker
N4: bedrijfsadministrateur

Commercieel: N3: commercieel mdw. binnendienst/buitendienst
N4: junior accountmanager

Logistiek: N2: logistiek medewerker
N3: logistiek teamleider
N4: logistiek supervisor



Voorbeeld van kwalificatiedossier 
(logistiek medewerker, niveau 2)

1 Ontvangt en slaat goederen op 
1.1 Bereidt  het  ontvangen en opslaan van goederen voor
1.2 Lost goederen
1.3 Controleert ontvangen goederen
1.4 Maakt goederen opslaggereed en slaat goederen op
1.5 Rondt het ontvangen en opslaan van goederen af
2 Verzamelt goederen en maakt deze verzendklaar 
2.1 Bereidt het verzamelen en verzendklaar maken van goederen 

voor
2.2 Verzamelt goederen
2.3 Voert handelingen op producten uit
2.4 Maakt goederen verzendklaar
2.5 Laadt goederen
2.6 Rondt het verzamelen en verzendklaar maken van goederen 

af
3 Inventariseert de voorraad
3.1 Bereidt het inventariseren van de voorraad voor 
3.2 Inventariseert de voorraad
3.3 Voert goederen in het systeem in



Te nemen stappen in hele traject

1. Individuele voorlichting /intake (óf )
2. Introductiebijeenkomst: EVC 
3. Voorbereiding EVC procedure voor werknemer
4. Doorlopen EVC procedure, incl. (L)LB
5. Afronding EVC-traject, ontvangen 

Ervaringscertificaat

Bij diplomeringsroute:
1. Aanvraag doen bij examencommissie
2. Start individueel opleidingstraject

(met taal- en rekentoetsen)



Voordelen EVC

• HRM: beeld van aanwezige kennis en kunde:
sturingsinstrument

• Bij diplomering:
verkort traject door EVC-erkenning

• Minder verletkosten

Financiële zaken:

•EVC = € 1250 (Mbo) en €1495 (Hbo) excl.
•WVA = € 334
•Sectorfondsen (A&O, O&O)
•Tijdsduur EVC = 3 à 5 maanden (overeenkomst)
•Opleidingsduur = afhankelijk van erkenning



Vragen?
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