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HANDREIKING INRICHTING ONDERWIJSROUTE MET VALIDERING 
ERVARINGSCERTIFICAAT (van Volandis)  
 
 
1. Situatie 
 
In het systeem van validering wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarktroute en de 
onderwijsroute. Wie zijn kennis en kunde wil laten valideren om loopbaanstappen te zetten, 
bijvoorbeeld naar een andere baan of functie, kan terecht bij een EVC-aanbieder in de 
arbeidsmarktroute. Wie zijn kennis en kunde wil laten valideren om (via een verkort traject) een 
diploma in het formele onderwijs (mbo en hoger onderwijs) te behalen, kan terecht bij de 
onderwijsinstelling in de onderwijsroute. Bij zowel de arbeidsmarktroute als de onderwijsroute kan 
meer maatwerk worden gerealiseerd in de keuze voor kwalificaties, de valideringsinstrumenten die 
worden gehanteerd en in de wijze waarop de kwaliteit wordt geborgd (Nationaal Kenniscentrum EVC, 
Validering van arbeidsmarkt- en onderwijsroute).   
 
Volandis biedt voor een x-aantal uitstromen in de bouw en infra EVC-trajecten aan. In bijlage 1 is een 
overzicht opgenomen van de opleidingen waarvoor vanuit Volandis EVC-trajecten worden 
aangeboden aan werknemers in de bouw en infra. Dit betekent dat een werknemer zijn eerder 
verworven competenties officieel laat erkennen en vastleggen in een ervaringscertificaat, in dit geval 
door Volandis. Vervolgens wordt op basis hiervan gekeken welke route het best past bij de 
betreffende werknemer, de arbeidsmarktroute of de onderwijsroute. Als de werknemer kiest voor de 
onderwijsroute wordt direct een mbo-school betrokken. Immers het is aan de mbo-school of zij de 
validering van eerder verworven competenties in een onderwijsroute zelf doet of dit doet in 
samenwerking met een EVC-aanbieder. De betreffende school is verantwoordelijk voor de validering 
van eerder verworven competenties, het maatwerktraject en uiteindelijk diplomering. 
 

 
 
Onderstaand uitwerking van de onderwijsroute, met als startpunt een Ervaringcertificaat is in overleg 
tussen Volandis en onderstaande vier scholen tot stand gekomen: 
• ROC Da Vinci 
• ROC van Twente 
• Deltion College 
• SOMA College 
 

Toelichting vanuit brief Stichting van de Arbeid en Rijksoverheid 
Afspraken van de Stichting van de Arbeid en de overheid (OCW, SZW, EZ) over validering van 
verworven competenties (d.d. 22 maart 2016) 
• onderwijsroute (route 2). Wie zijn kennis en vaardigheden wil laten valideren om (via een 

verkort traject) een diploma in het formele onderwijs (mbo en hoger onderwijs) te behalen, kan 
terecht bij de onderwijsinstelling in de onderwijsroute. Onderwijsinstellingen kunnen 
verschillende valideringsinstrumenten inzetten met toepassing van EVC-principes gericht op het 
verlenen van vrijstellingen voor onderwijs en examinering. De onderwijsinstelling is 
verantwoordelijk voor de validering in de onderwijsroute en voert die zelf uit of zoekt hiertoe 
gerichte samenwerking met een externe aanbieder.  
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Aansluiten andere mbo-scholen bij dit samenwerkingsinitiatief 
Vanuit de vakcommissie Bouw, Infra en Beschermingstechnieken, bedrijfstakgroep Techniek 
Gebouwde Omgeving van de MBO Raad is besloten dit initiatief vanuit deze vier scholen te 
ondersteunen omdat als het eenmaal is uitgedacht andere mbo-scholen / leden kunnen aansluiten bij 
dit initiatief en mogelijk het traject transfermogelijkheden biedt voor de samenwerking met andere 
EVC-aanbieders voor andere opleidingen. 
Hierbij opgemerkt dat het gevolgde proces, intensief is geweest en van zowel de EVC-aanbieder als 
de mbo-scholen de nodige inzet vraagt. 
 
EVC Procedure 
Deze wordt uitgevoerd door adviseurs duurzame inzetbaarheid (EVC) vanuit Volandis, waarbij de 
assessoren, die het assessment beoordelen veelal afkomstig zijn uit de mbo-scholen. De EVC-
procedure wordt uitgevoerd conform de kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden vanuit het 
Nationaal Kenniscentrum EVC. 
 
Onderwijsroute 
In de onderwijsroute start de school met te kijken in hoeverre zij dat wat de werknemer/kandidaat als 
bewijsstukken voor bepaalde kennis en vaardigheden aanlevert te valideren is naar onderdelen van 
de kwalificatie. Dit geldt ook wanneer de kandidaat een Ervaringscertificaat aanlevert als bewijsstuk. 
In het Ervaringscertificaat is wel aangegeven naar welke kerntaken en werkprocessen van de 
kwalificatie e.e.a. te vertalen is. 
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2. Proces onderwijsroute 
 
De adviseur EVC van Volandis en de werknemer melden zich bij de mbo-school en dan volgen er een 
aantal stappen  
 
1. De adviseur EVC van Volandis doet een vooraanmelding bij de school n.a.v. het bespreken 

met de werknemer/kandidaat van het Persoonlijk EVC Plan (PEP). 
 
2. Werknemer met Ervaringscertificaat en bijbehorende rapportage/portfolio meldt zich bij de 

examencommissie van de mbo-school. 
 
3. De examencommissie van de school checkt* de aanvraag voor een onderwijsroute op 

volledigheid van het aanvraag-dossier (ja/nee vervolg).  
 
4. Bij een compleet dossier, wordt vervolgens een beoordeling* van de EVC Rapportage gedaan 

door een examencommissie-lid van de betreffende opleiding c.q. cluster van opleidingen waar 
de betreffende opleiding onder valt. Waarbij gekeken wordt in hoeverre men deels dan wel 
volledig aspecten heeft gedaan voor onderdelen m.b.t. beroepsgericht, generiek en/of 
keuzedelen.  
Er wordt gecheckt op:  
a. Wijze waarop de onderbouwing is beschreven: ABC-methode. 
b. De mate waarin de kandidaat voldoet aan de vereisten van het kwalificatiedossier. 

 
5. Als deze beoordeling is gedaan, wordt gekeken of de potentiele student in aanmerking komt 

voor een vrijstelling. Deze vrijstelling wordt gedaan voor: 
• Examinering, geheel of deels voor beroepsgerichte-, generieke en/of keuzedelen, door 

de examencommissie van de betreffende opleiding 
• Onderwijs, geheel of deels voor beroepsgerichte-, generieke en/of keuzedelen door het 

bevoegd gezag, lees onderwijsteam van de betreffende opleiding. 
 
NB: gehele vrijstelling voor examinering, levert automatisch ook een gehele vrijstelling voor onderwijs 
op. Er zijn een aantal mogelijke scenario’s die hieruit volgen. 
 
* Er wordt door de verschillende scholen eenzelfde formulier ingezet. 
 
6. Bepalen maatwerktraject voor de student/werknemer, al dan niet bieden de scholen dit aan in 

samenwerking met externe opleiders, bijvoorbeeld Bouwcirkel. Dit is afhankelijk van een 
afweging in eigen capaciteiten en mogelijkheden binnen de organisatie.  

Mogelijke scenario’s voor maatwerktrajecten: 
Scenario 1: Validatie tot diploma, vrijstelling voor examinering beroepsgericht, keuzedelen en  

generiek 
Scenario 2: Keuzedelen traject, vrijstelling voor examinering beroepsgericht en generiek  
Scenario 3: Generiek traject, vrijstelling voor examinering beroepsgericht en keuzedelen 
Scenario 4: Keuzedelen + generiek traject, vrijstelling voor examinering beroepsgericht 
Scenario 5: Beroepsgericht traject, vrijstelling voor examinering generiek en keuzedelen 
Scenario 6: Beroepsgericht + generiek traject, vrijstelling voor examinering keuzedelen . 
Scenario 7: Combinatie traject, geen volledige vrijstellingen  
Scenario 8: Beroepsgericht + keuzedelen traject, vrijstelling voor generiek 
 
 Rood   =   scenario komt niet voor 
 Geel    =   komt in principe niet voor maar als we wel EVC beoordeling van keuzedelen realiseren is 
                  het wel mogelijk. 
 Groen  =   scenario komt voor 
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7. Afhankelijk van het maatwerktraject dat de student aangeboden kan worden, wordt gekeken 
welke inschrijving passend is. 

 

 
 

Keuzemogelijkheden in inschrijving 
In principe zijn er voor diplomagerichte trajecten binnen het bekostigd onderwijs vier 
mogelijkheden voor inschrijving, te weten: 
A. Als student bol 
B. Als student bbl  
C. Als examendeelnemer 
D. Als ovo-kandidaat, dit is niet-bekostigd 
 
Aan de voorkant moeten een aantal afwegingen gemaakt worden m.b.t.: 
• Als het gewenste maatwerktraject aangeboden gaat worden, hoe ziet dit er uit in de 

verschillende inschrijf-mogelijkheden? 
• Kunnen we voldoen aan de voorwaarden die aan deze wijze van inschrijving gekoppeld 

zijn? 
• Kunnen we het organisatorisch aanbieden in deze inschrijf-mogelijkheid? Zo, niet moeten 

we niet kiezen voor een andere wijze van inschrijven? 
• Wat zijn dan de kosten van het traject? In relatie tot al dan niet bekostiging van onderwijs 

en/of examinering? 
 
Inschrijven niet bekostigd onderwijs 
Dit kan altijd voor trainingen en cursussen, het betreft dan contractactiviteiten. De mbo-scholen 
ontvangen hiervoor geen bekostiging en ook de bedrijven komen niet in aanmerking voor de 
subsidiepraktijkleren. 
 
In de tabel op de volgende pagina is e.e.a. verder uitgewerkt. 
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 Diplomagericht traject (bekostigd) Diplomagericht traject  

(niet bekostigd) 
Niet diplomagericht (niet bekostigd) 

Soort 
inschrijving 

bol bbl examendeelnemer Ovo (derde leerweg valt 
hieronder) 

niets 

Voorwaarden Onderwijs 
(inclusief bpv) 
en examinering 
 
Diploma-en 
onderwijsbekos-
tiging. 
 
Voldoen aan 
urennorm 
(of verhoudings-
gewijs) 
 
De teldatum 
moet wel in de 
periode zitten 

Onderwijs 
(inclusief bpv) 
en examinering 
 
Diploma-en 
onderwijsbekos-
tiging. 
 
Voldoen aan 
urennorm 
(of verhoudings-
gewijs) 
 
De teldatum 
moet wel in de 
periode zitten 

Alleen examinering. 
Eventuele aanvullende 
examentrainingen etc 
vinden plaats in niet-
bekostigd onderwijs.  
 
Diplomabekostiging, 
mits…. 
 
NB: Je mag als 
examendeelnemer 
ingeschreven worden als de 
kandidaat de laatste twee jaar 
ergens ingeschreven is 
geweest als bekostigde 
inschrijving in het mbo. Hier 
checkt DUO op. De school 
ontvangt zodra de student is 
gediplomeerd, diplomageld voor 
de student als voldaan is aan 
deze voorwaarde.  
 

onderwijs (inclusief bpv) en 
examinering. 
 
Geen diploma- en 
onderwijsbekostiging.  
 
Niet bekostigde instellingen schrijven de 
studenten voor mbo- diplomagerichte 
opleidingen hierop in. Dit heeft voor de 
bbl-opleidingen als voordeel dat de 
leerbedrijven wel aanspraak maken op 
de subsidie praktijkleren. Men is dan wel 
gehouden aan minimaal 200 uren 
begeleide onderwijsuren (niet bpv) 
 
NB: De school moet een niet-
bekostigde opleiding wel aanvragen. 
Als de (cluster van) opleiding al gegeven 
wordt, is alleen de vraag of er een 
voldoende oordeel van de inspectie is. 
Wordt de opleiding nog niet bekostigd 
aangeboden, dan is er een versnelde 
procedure om de opleiding aan te 
vragen. 
 
De financiën voor het gevolgde 
onderwijs en examinering moet elders 
vandaan komen! 

Trainingen en cursussen 
 
Geen bekostiging. 
 
Scholen met niet-bekostigde onderdeel en niet 
bekostigde instellingen schrijven kandidaten voor 
trainingen en cursussen hiervoor in. 
 
De kosten worden door de deelnemer dan wel het 
bedrijf betaald. 

 
Binnen de bekostigde opleidingen in de bol en bbl zijn maatwerktrajecten mogelijk. Als dit een verkort traject oplevert, dan geldt dat het aantal onderwijsuren dat 
aangeboden moet worden, het aantal maanden / 10 (maanden) maal aantal maximale uren is.  
Bijvoorbeeld een bbl -maatwerktraject waarover de student waarschijnlijk 3 maanden gaat doen, beslaat: 
3/10 x 200 = minimaal 60 begeleide onderwijsuren. 
 
Ook voor de student geldt dat hij/zij cursusgeld betaalt en deze afhankelijk van de duur van de opleiding terug betaald krijgt. 
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8. Passend bij de inschrijving, kunnen de mogelijke kosten in beeld worden gebracht.  
Het is dus afhankelijk van de inschrijving, al dan niet bekostigd of de kosten verbonden aan de 
scenario’s in rekening gebracht moeten worden. 

 

 
 
9. Student krijgt een aanbod voor een maatwerktraject, al dan niet in samenwerking met andere 

partners. 
 

10. De onderwijsroute zoals deze nu beschreven is, kent een btw-vrijstelling. Dit omdat de mbo-
scholen met het aanbieden van deze onderwijsroutes vallen onder de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3. 
van de Wet omzetbelastingen, vrijstellingen en onderwijsvrijstellingen. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035434/2018-12-29  

 
Artikel 3.1: De mbo-scholen bieden in het kader van de onderwijsroutes wettelijk geregeld 
onderwijs. 
Artikel 3.2: De mbo-scholen zijn onderwijsinstellingen die opgenomen zijn in het RKBO 
(register). De beroepsopleidingen die zij aanbieden betreffen door de algemene maatregel van 
bestuur aangewezen onderwijs.  
Artikel 3.3.: Ook valt de samenwerking zoals deze nu is beschreven onder de reikwijdte van de 
onderwijsvrijstelling bij samenwerkende onderwijsinstellingen. Immers er is sprake van één 
ondeelbare vrijgestelde onderwijsprestatie en er is geen sprake van verrekeningen tussen de 
scholen.  

 
Opletpunten 
Op basis van deze artikelen kan ook gesteld worden dat het beoordelen van het 
ervaringscertificaat ook onder de btw-vrijstelling vraagt. 

 
Voor nu en in de toekomst zijn er wel de volgende opletpunten: 
• Het EVC-traject staat los van hetgeen de mbo-scholen aanbieden. Want de activiteiten 

van Volandis zijn niet btw-vrijgesteld.  
• In de samenwerking met Volandis mag er geen sprake van een gezagsverhouding zijn, 

dan is er namelijk sprake van een werkgevers/werknemersrelatie (verrekeningen) en dan 
komt er btw-overdracht om de hoek kijken. 

• Zodra een school in de onderwijsroute besluit om onderdelen van het onderwijs en/of 
examinering door een andere partij te laten uitvoeren, is de kans groot dat er dan geen 
sprake is voor dat onderdeel van btw-vrijstelling. 

• Als er mogelijk in de toekomst besloten wordt op een andere wijze samen te gaan 
werken, waarbij wel verrekeningen tussen mbo-scholen gaan plaatsvinden, dan is het 
belangrijk om als er een Stichting of zo opgericht wordt en er daarbij gedacht wordt aan 
de koepelvrijstelling. Deze ook in te schrijven bij het register (RKBO). 

 
 
 

 

In bijlage 2, Onderwijsroute EVC Volandis, is in beeld gebracht welke kosten gelden voor de 
verschillende scenario’s en dan uitgewerkt naar de niveaus van de opleidingen. Dit zijn 
richtbedragen. De scholen kunnen hierin variëren op basis van de individuele behoefte en 
mogelijkheden tot organisatie. 

 
Hierbij opgemerkt dat deze bedragen voor niet-bekostigde trajecten in rekening worden gebracht. 
Dus dat de student/werknemer ingeschreven wordt als ovo, niet bekostigde opleiding.  
Bedrijven maken (vooralsnog) in het bbl- traject (niet bekostigd) dan wel aanspraak op de subsidie 
praktijkleren. 

 
*  De kosten voor de beoordeling van de evc-rapportage/portfolio mag in rekening worden gebracht 
    als aangegeven kan worden dat deze inspanningen gedaan zijn t.b.v. het volgen van het 
onderwijs 
       

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035434/2018-12-29
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Aanvullende opletpunten 
• Het is wel belangrijk dat de mbo-school een ovo moet aanvragen voor de betreffende 

opleiding. Anders kun je de opleiding niet zomaar in de niet-bekostigde route aanbieden. 
En zal de onderwijsroute in de bol, bbl of in een examendeelnemer-traject aangeboden 
moeten worden. Dat is ook niet altijd mogelijk.  

• Mbo-scholen blijven gebonden aan de Notitie Helderheid voor het in aanmerking komen 
van bekostiging. De Notitie Helderheid draagt zorg voor onderwerpen als is het in 
verhouding wat er aan onderwijs en examinering wordt aangeboden om voor bekostiging 
in aanmerking te komen. En daarnaast is de kwaliteit van onderwijs en examinering 
geborgd. 
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3. Kwaliteitsborging 
 
De vier scholen die vorm en inhoud willen geven aan de onderwijsroute op basis van een EVC-
rapportage van Volandis hebben besloten een valideringscommissie in te richten. 
 
Doelstelling van de valideringscommissie is: 
De processtappen die gezet zijn in de het EVC- traject  ‘te valideren’ en de bevindingen vast te leggen 
in een rapport van bevindingen. Dit rapport van bevindingen levert een bijdrage aan het verkleinen 
van het risico dat er een onjuiste beoordeling van de EVC-rapportage plaatsvindt door de 
examencommissie. De examencommissie van de individuele scholen, bepalen zelf hoe zij dit rapport 
van bevindingen meenemen in hun verantwoording m.b.t. het valideren van de uitkomsten van het 
ECV-certificaat naar (onderdelen van) een diploma.  
De Inspectie van onderwijs ziet hier bij de individuele scholen en dus examencommissies op toe. 
 
Inrichten gezamenlijke proces-valideringscommissie 
Hiertoe is afgesproken een gezamenlijke proces-valideringcommissie EVC in te stellen, die een 
aantal kwaliteitsborgings-stappen m.b.t. proces en product zal uitvoeren. 
Deze stappen komen overeen met de stappen die scholen ook in het reguliere examenproces zetten. 
Hierbij wordt dan de Procesarchitectuur Examinering (PE) m.b.t. de kwaliteitsborging en ook de norm 
validering examens ingezet.  
 
Dit betekent dat er door de valideringscommissie ‘checks’ worden uitgevoerd die aansluiten bij de 
verantwoording in het kader van het waarderingskader van de inspectie van onderwijs m.b.t. het 
kwaliteitsgebied ‘Examinering en diplomering’.  
Deze checks hebben betrekking op de standaarden: 
• Exameninstrumenten (ED2) 
• Afname en beoordeling (ED3) 
 
Rapport van bevindingen 
De uitkomsten van de kwaliteitsborgingsstappen, die de valideringscommissie doet, worden 
beschreven in een rapport van bevindingen. Dit rapport gaat zowel naar de examencommissies van 
de scholen als naar de duurzaam inzetbaarheid adviseur van Volandis. Zij kunnen op basis hiervan 
naar eigen inschatting (verbeter)acties oppakken. 
 
Samenstelling valideringscommissie EVC 
De valideringscommissie bestaat uit van iedere school één of twee examendeskundigen (niet zijnde 
een EVC assessor/examinator). 
 
Diplomeren 
De stappen besluit om te diplomeren en diplomeren (in kader EVC zijn dit de besluiten om over te 
gaan tot validatie en valideren) vallen niet onder het borgingsproces van de valideringscommissie 
EVC. 
Dit is de verantwoordelijkheid van de examencommissies van de scholen. Die moeten op basis van 
hun eigen kwaliteitsborgingssystematiek hierover een uitspraak doen. Zij kunnen de uitkomsten van 
het rapport van bevindingen die de valideringscommissie oplevert hiervoor wel gebruiken om op basis 
hiervan een risico-inschatting te maken m.b.t welke stappen in kader van de kwaliteitsborging voor de 
borging van product en proces binnen het EVC-traject zelf nog te doen.  
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Kwaliteitskaders Nationaal 
Kenniscentrum EVC 

EVC-traject 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien nodig 
verbeteracties 
n.a.v. rapport 
van bevindingen 

Onderzoekskader voor 
toezicht op het middelbaar 
beroepsonderwijs 

Onderzoekskader voor 
toezicht op het middelbaar 
beroepsonderwijs 
 

Examencommissie 
(school/cluster van 
opleidingen) 
 
 
Checks op 
product-, proces- 
en organisatie-
eisen. 
 
Kan risicogericht 
op basis van 
rapport van 
bevindingen 
 
Beoordelen en 
vaststellen 
examenresultaten 
 
Besluit om te 
diplomeren en 
diplomeren. 
 

Validerings-
commissie EVC 
(gezamenlijk en 
onafhankelijk) 
 
 
Checks op 
product-, proces- 
en organisatie-
eisen. 
 
Opstellen 
Rapport van 
bevindingen 
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Bijlage 1 Overzicht aanbod EVC-trajecten en onderwijsroute 

 
  

Domein 1 : Bouw en Infra (79000) met inbegrip van de volgende CREBO codes:
 

Omschrijving niveau CREBO cohort
Aantal 
uitgevoerd 
2016-2017

CREBO Vanaf datum

So
m

a 
Co

lle
ge

Da
 V

in
ci

 
Co

lle
ge

RO
C 

va
n 

Tw
en

te

De
lti

on
 C

ol
le

ge

Al
le

en
 

ar
be

id
sm

ar
kt

ro
ut

e 
m

og
el

ijk

Inhoudsassessor 1 Inhoudsassessor 2 Inhoudsassessor 3 Inhoudsassessor 4
Machinist freeswerk 3 93181 2011-2012 0 - - -
Machinist grondverzet 3 93183 2011-2012 4 25099 1-8-2017 Machinist grondverzet X x x Jaap Post Piet Manshander
Machinist sloopwerk 3 93185 2011-2012 0 - - -
Machinist wegenbouw 3 93186 2011-2012 0 25101 1-8-2017 Machinist wegenbouw X x Jaap Post
Betontimmerman primair 2 93310 2011-2012 0 25125 1-8-2017 Betontimmerman per 1-8-2018 x  
Betontimmerman voorgezet 3 93320 2011-2012 0 25085 1-8-2017 Allround betontimmerman per 1-8-2018 x  
Steigerbouwer 2 93820 2011-2012 0 25127 1-8-2017 Monteur steigerbouw x Addo Kraan Ton Maasakkers
Allround steigerbouwer 3 93830 2011-2012 23 25126 1-8-2017 Eerste monteur steigerbouw x Addo Kraan Ton Maasakkers
Kaderfunctionaris 
werkvoorbereiding en 
calculatie (GA) 

4 93871 2011-2012 0 25123 1-8-2017 Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij
per 1-1-2019

Addo Kraan Piet van der Bulk

Kaderfunctionaris uitvoering 
(GA) 4 93872 2011-2012 0 25120 1-8-2017 Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij

per 1-8-2018 
Civiele 

betonbouw

x
Piet van der Bulk Gideon Verhoeven

Kaderfunctionaris uitvoering 
Bouw en Infra (uitvoerder) 4 93873 2011-2012 0 25119 1-8-2017 Uitvoerder bouw/infra X x x x Piet van der Bulk Gideon Verhoeven

25084 1-8-2017 Betonstaalvlechter per 1-1-2019 x Henk Melissant Ron van Someren Lammert van Pijkeren
25083 Betonstaal lasser (wens branche) per 1-1-2019 x Henk Melissant Ron van Someren Lammert van Pijkeren

Betonstaalverwerker 
Knipper/buiger/machineoper
ator 

2 93881 2011-2012 0 25082 1-8-2017 Allround betonstaalverwerker prefabricage
per 1-1-2019 x

Henk Melissant Ron van Someren Lammert van Pijkeren

Allround 
betonstaalverwerker 
Bouwplaats 

3 93892 2011-2012 0 25081 1-8-2017 Allround betonstaalverwerker bouwplaats
per 1-1-2019 x

Henk Melissant Ron van Someren Lammert van Pijkeren

Metselaar inclusief casco 
lijmwerk 2 93901 2011-2012 0 25103 1-8-2017 Metselaar x x x Rene Bussink

Metselaar inclusief lichte 
scheidingswanden 2 93902 2011-2012 0 - 1-8-2017 x

Tegelzetter 2 93910 2011-2012 0 25117 1-8-2017 Tegelzetter x x x Rene Bussink
Allround tegelzetter 3 93920 2011-2012 0 25116 1-8-2017 Allround tegelzetter x x Rene Bussink
Voeger 2 93951 2011-2012 0 25130 1-8-2017 Voeger x
Gevelbehandelaar 
voegbedrijf 2 93952 2011-2012 0 25129 1-8-2017 Gevelbehandelaar voegbedrijf x

Asfaltafwerker 2 93960 2011-2012 0 25093 1-8-2017 Asfaltafwerker x
Balkman 3 93970 2011-2012 0 25094 1-8-2017 Balkman x
Vakman gww 2 93980 2011-2012 0 25097 1-8-2017 Vakman gww X x x Jan de Ruiter Henk Kleijnsma
Allround vakman gww 3 93990 2011-2012 2 25091 1-8-2017 Allround vakman gww X x x Jan de Ruiter Henk Kleijnsma
Opperman bestrating 2 94000 2011-2012 0 25095 1-8-2017 Opperman bestrating X x x Jan de Ruiter Henk Kleijnsma
Straatmaker 3 94010 2011-2012 0 25096 1-8-2017 Straatmaker X x x Jan de Ruiter Henk Kleijnsma
Allround waterbouwer 3 94031 2011-2012 0 - - -  
Betonboorder 3 94040 2011-2012 0 25078 1-8-2017 Betonboorder x Johan van Brenk
Middenkaderfunctionaris 
Bouw 4 94051 2011-2012 0 25104 1-8-2017 Middenkaderfunctionaris Bouw x x Piet van der Bulk

Middenkaderfunctionaris 
Infra 4 94052 2011-2012 0 25105 1-8-2017 Middenkaderfunctionaris Infra x x

Middenkaderfunctionaris 
restauratie 4 94055 2011-2012 0 25107 1-8-2017 Middenkaderfunctionaris restauratie x

Allround metselaar Nieuwe 
metseltechnieken 3 94821 2011-2012 0 25102 1-8-2017 Allround Metselaar x x x Rene Bussink

Allround metselaar Herstel 
en restauratie 3 94822 2011-2012 1 - 1-8-2017 uitstroom bestaat niet meer

Allround metselaar Aan- en 
verbouw 3 94823 2011-2012 0 - 1-8-2017 uitstroom bestaat niet meer

Timmerman 2 94920 2011-2012 0 25128 1-8-2017 Timmerman x x x Piet van der Bulk Rob Hazelhoff Anne Hoekstra Jan Zielman
Allround timmerman bouw- 
en werkplaats 3 94931 2011-2012 1 - 1-8-2017 uitstroom bestaat niet meer

Allround timmerman 
nieuwbouw 3 94932 2011-2012 7 25118 1-8-2017 Allround timmerman x x x Piet van der Bulk Rob Hazelhoff Anne Hoekstra Jan Zielman

Allround timmerman 
restauratie 3 94933 2011-2012 2 - 1-8-2017 uitstroom bestaat niet meer

Allround sloper 3 95681 2011-2012 0 25114 1-8-2017 Allround sloper x
Sloper 2 95682 2011-2012 0 25115 1-8-2017 Sloper x

Oude erkenning Huidige erkenning
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Domein 2 : Afbouw, Hout en Onderhout (79010) met inbegrip van de volgende CREBO codes:
Let op wordt Domein 1

Omschrijving niveau CREBO cohort Aantal 
uitgevoerd CREBO Vanaf datum

Betonreparateur 2 93931 2011-2012 1 25080 1-8-2017 Betonreparateur x Marc Alberts Peter Kop Lammert van Pijkeren
Allround Betonreparateur 3 93941 2011-2012 5 25079 1-8-2017 Allround betonreparateur x Marc Alberts Peter Kop Lammert van Pijkeren

25023 Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf  x Jan Verhoek

Omschrijving niveau CREBO cohort Aantal 
uitgevoerd CREBO Vanaf datum Mogelijke samenwerking met EVC aanbieder

Monteur data/elektra 2 92112 2011-2012 0 25271 1-8-2017 Monteur datadistributie
25273 1-8-2017 Monteur laagspanningsdistributie
25274 1-8-2017 Monteur middenspanningsdistributie

Monteur gas/water/warmte 2 92114 2011-2012 1 25272 1-8-2017 Monteur gas-, water- en warmtedistributie x Corne Sparidaens Hans Heerink Richard Obbema
Eerste monteur 
gas/water/warmte 3 92123 2011-2012 7 25267 1-8-2017 Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie x Corne Sparidaens Hans Heerink Richard Obbema

Eerste monteur data/elektra 3 92125 2011-2012 0 25266 1-8-2017 Eerste monteur datadistributie

25268 1-8-2017 Eerste monteur gasstations Corne Sparidaens Hans Heerink Richard Obbema
25269 1-8-2017 Eerste monteur laagspanningsdistributie Martien Wind
25270 1-8-2017 Eerste monteur middenspanningsdistributie Martien Wind

Huidige erkenning Nieuwe erkenning

Huidige erkenning Nieuwe erkenning

Domein 3: Techniek en Procesindustrie (79020) met inbegrip van de volgende CREBO codes:
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Bijlage 2 Indicatie kosten onderwijsroute (validering ervaringscertificaat) 
 
 
 
 

 
 

Kostengegevens Tarief Aantal uur scholing Aantal uur Examens Aantal uur overig Uurtarief Leermiddelen Opmerking
Deel A Assesment beoordeling 195,00€                    3,0 65,00€                      -€                          Normbedrag

Diplomakosten 300,00€                    4 75,00€                      Normbedrag

Deel B Keuzedeel theoretisch 275,00€                    0 2,5 0 90,00€                      50,00€                      Incl VZNZ
Keuzedeel praktisch 945,00€                    7 3,5 0 90,00€                      -€                          Incl VZNZ
Centraal Examen Nederlands 75,00€                      1 75,00€                      -€                          Normbedrag
Generiek instelling 270,00€                    3 90,00€                      -€                          Incl VZNZ
Scholing Nederlands 565,00€                    8 65,00€                      45,00€                      Docent op afstand, zelfstudie
Centraal Examen Rekenen 75,00€                      1 75,00€                      -€                          Normbedrag
Scholing Rekenen 565,00€                    8 65,00€                      45,00€                      Docent op afstand, zelfstudie
Beroepsgericht 2.800,00€                18 12 90,00€                      100,00€                    Incl VZNZ
Centraal Examen Engels 75,00€                      1 75,00€                      -€                          Normbedrag
Generiek instelling Engels 270,00€                    3 90,00€                      -€                          Incl VZNZ
Scholing Engels 565,00€                    8 65,00€                      45,00€                      Docent op afstand, zelfstudie
Overhead 20% over deel B 20% Normbedrag
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MATRIXMODEL NIVEAU 2 OPLEIDINGEN

Pakket 1 495 Pakket 2 495 Pakket 3 495
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275
Keuzedelen T 275 Keuzedelen P 945 Keuzedelen P 945
CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75

Instelling NED 270 Instelling NED 270
Scholing NED 565

CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75
Scholing REK 565

Beroep 2800 Beroep 2800 Beroep 2800
4.695,00€                   700€     5.823,00€                888€     7.179,00€                       #####

Pakket 4 495 Pakket 5 495 Pakket 6a 495 Pakket 6b 495
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275
Keuzedelen P 945 Keuzedelen P 945 Keuzedelen P 945 Keuzedelen T 275
CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75
Instelling NED 270 Instelling NED 270
Scholing NED 565
CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75
Scholing REK 565

3.819,00€                   554€     2.463,00€                328€     2.139,00€                       274€    1.335,00€                   140€    

Pakket 7 495 Pakket 8 495 Pakket 9 495

CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75
Instelling NED 270 Instelling NED 270
Scholing NED 565
CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75
Scholing REK 565

2.355,00€                   310€     999,00€                    84€        675,00€                           30€      

Pakket 1 t/m 3:
- Kandidaat heeft altijd een bijscholing nodig op het beroepsgerichte deel
- Kandidaat heeft altijd een bijscholing nodig op de keuzedelen

- Kandidaat heeft een aangepaste behoefte op generieke onderdelen

Pakket 4 t/m 6B:
- Kandiaat heeft volledige vrijstelling op beroepsgerichte deel

- Kandidaat heeft altijd een bijscholing nodig op de keuzedelen

- Kandidaat heeft een aangepaste behoefte op generieke onderdelen

Pakket 7 t/m 9:
- Kandiaat heeft volledige vrijstelling op beroepsgerichte deel
- Kandidaat heeft volledige vrijstelling op keuzedelen

- Kandidaat heeft een aangepaste behoefte op generieke onderdelen
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MATRIXMODEL NIVEAU 3 OPLEIDINGEN

Pakket 1 495 Pakket 2 495 Pakket 3 495
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen P 945
Keuzedelen T 275 Keuzedelen P 945 Keuzedelen P 945
CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75

Instelling NED 270 Instelling NED 270
Scholing NED 565

CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75
Scholing REK 565

Beroep 2800 Beroep 2800 Beroep 2800
5.025,00€                   755€     6.153,00€                943€     8.313,00€                       #####

Pakket 4 495 Pakket 5 495 Pakket 6a 495 Pakket 6b 495
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275
Keuzedelen P 945 Keuzedelen P 945 Keuzedelen P 945 Keuzedelen T 275
CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75
Instelling NED 270 Instelling NED 270
Scholing NED 565
CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75
Scholing REK 565

4.149,00€                   609€     2.793,00€                383€     2.469,00€                       329€    1.665,00€                   195€    

Pakket 7 495 Pakket 8 495 Pakket 9 495

CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75
Instelling NED 270 Instelling NED 270
Scholing NED 565
CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75
Scholing REK 565

2.355,00€                   310€     999,00€                    84€        675,00€                           30€      

Pakket 1 t/m 3:
- Kandidaat heeft altijd een bijscholing nodig op het beroepsgerichte deel
- Kandidaat heeft altijd een bijscholing nodig op de keuzedelen

- Kandidaat heeft een aangepaste behoefte op generieke onderdelen

Pakket 4 t/m 6B:
- Kandiaat heeft volledige vrijstelling op beroepsgerichte deel

- Kandidaat heeft altijd een bijscholing nodig op de keuzedelen

- Kandidaat heeft een aangepaste behoefte op generieke onderdelen

Pakket 7 t/m 9:
- Kandiaat heeft volledige vrijstelling op beroepsgerichte deel
- Kandidaat heeft volledige vrijstelling op keuzedelen

- Kandidaat heeft een aangepaste behoefte op generieke onderdelen
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MATRIXMODEL NIVEAU 4 OPLEIDINGEN

Pakket 1 495 Pakket 2 495 Pakket 3 495
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen P 945
Keuzedelen T 275 Keuzedelen P 945 Keuzedelen P 945
CE  ENG 75 CE  ENG 75 CE  ENG 75

Instelling ENG 270 Instelling ENG 270
Scholing ENG 565

CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75
Instelling NED 270 Instelling NED 270

Scholing NED 565
CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75

Scholing REK 565
Beroep 2800 Beroep 2800 Beroep 2800

5.445,00€                   825€     6.897,00€                1.067€  9.735,00€                       #####

Pakket 4 495 Pakket 5 495 Pakket 6 495
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen T
Keuzedelen T 275 Keuzedelen T 275 Keuzedelen P 275
Keuzedelen T 275 Keuzedelen P 945 Keuzedelen P 945
CE  ENG 75 CE  ENG 75 CE  ENG 75

Instelling ENG 270 Instelling ENG 270
Scholing ENG 565

CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75
Instelling NED 270 Instelling NED 270
Scholing NED 565
CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75
Scholing REK 565

3.765,00€                   545€     3.537,00€                507€     3.561,00€                       511€    

Pakket 7 495 Pakket 8 495 Pakket 9 495

CE  ENG 75 CE  ENG 75 CE  ENG 75
Instelling ENG 270 Instelling ENG 270
Scholing ENG 565
CE  NED 75 CE  NED 75 CE  NED 75
Instelling NED 270 Instelling NED 270
Scholing NED 565
CE REK 75 CE REK 75 CE REK 75
Scholing REK 565

3.447,00€                   492€     1.413,00€                153€     765,00€                           45€      

Pakket 1 t/m 3:
- Kandidaat heeft altijd een bijscholing nodig op het beroepsgerichte deel
- Kandidaat heeft altijd een bijscholing nodig op de keuzedelen

- Kandidaat heeft een aangepaste behoefte op generieke onderdelen

Pakket 4 t/m 6:
- Kandiaat heeft volledige vrijstelling op beroepsgerichte deel

- Kandidaat heeft altijd een bijscholing nodig op de keuzedelen

- Kandidaat heeft een aangepaste behoefte op generieke onderdelen

Pakket 7 t/m 9:
- Kandiaat heeft volledige vrijstelling op beroepsgerichte deel
- Kandidaat heeft volledige vrijstelling op keuzedelen

- Kandidaat heeft een aangepaste behoefte op generieke onderdelen
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