HBO Vrijstellingsprogramma
Methode EVC

HBO Vrijstellingsprogramma
U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat om in korte tijd in het
bezit te komen van een HBO-diploma. EVC Centrum Nederland biedt u dit unieke HBO vrijstellingsprogramma, waarbij u laat zien dat u door uw ervaring,
opgedaan in uw werk en ook privé, al recht heeft op vrijstellingen in de door u gekozen HBO-opleiding van NCOI Opleidingen. Daarmee kunt u verder in een
verkorte route naar het dichtstbijzijnde HBO-diploma.

Kwaliteit

Doorlooptijd van het programma

Met dit HBO vrijstellingsprogramma laat u uw ervaring, ontwikkelde compe-

De doorlooptijd van een HBO vrijstellingsprogramma bedraagt circa 3 tot 7

tenties en kennis die u heeft opgedaan vanuit werk, trainingen en cursussen

weken.

officieel erkennen. EVC Centrum Nederland is specialist op het gebied van het
toetsen van uw ervaring.

Niveau
Dit HBO vrijstellingsprogramma gaat uit van HBO-werk- en -denkniveau en

Doelgroep

ruime relevante werkervaring.

Dit vrijstellingsprogramma is speciaal bedoeld voor iedereen die op een specifiek vakgebied al enige tijd ervaring heeft opgedaan, en zijn kennis, inzicht en

Vrijstellingsoverzicht

ervaring wil laten vrijstellen om zo verkort een officieel HBO-diploma te beha-

U rondt het HBO vrijstellingsprogramma af met een advies waarin vrijstellin-

len. Op basis van uw werk en aanvullende vakgerichte cursussen heeft u zich

gen beschreven staan. De feitelijke en definitieve toekenning van deze vrijstel-

verder ontwikkeld naar HBO-niveau. Dit betekent dat u al enige tijd (zo’n 3

lingen wordt gedaan door de Examencommissie van een opleidingsinstituut.

jaar) werkzaam bent in een positie op HBO-niveau. U heeft relevante werkervaring opgedaan, aanvullende (vak)diploma’s behaald of cursussen gevolgd

Kosten

die aansluiten op HBO-niveau.

[code HVP4]
Quickscan en adviesgesprek

kosteloos

Doel en opzet van het programma

Digitale inventarisatie

€ 340,-

U start dit HBO vrijstellingsprogramma met een intake. Daarin wordt door mid-

Persoonlijk assessmentgesprek

€ 375,-

del van een Quickscan vastgesteld, voor welke HBO-opleiding u de meeste vrij-

Vrijstellingsoverzicht

€ 175,-

stellingen kunt behalen op basis van uw ervaring. U spiegelt uw ervaring aan

Totale kosten

€ 890,-

een aantal modules van een HBO-opleiding met een maximum van 4. U doorloopt de digitale EVC-tool van EVC Centrum Nederland. Daarin beantwoordt u

Bovenstaande onderdelen sluiten perfect op elkaar aan en zijn daarom uitslui-

op een gestructureerde manier vragen om uw ervaring in beeld te brengen en

tend als geheel te volgen. De vermelde kosten zijn exclusief 21% btw.

verwerkt u aanvullende gegevens die bijdragen aan uw ervaring. Zo bouwt u
een portfolio op.
Op basis van deze resultaten is het mogelijk dat uw leidinggevende uw portfolio aanvult met zijn of haar persoonlijke bevindingen ten aanzien van uw ontwikkelde competenties. Voorafgaand aan de procedure wordt met u afgestemd of u daar toestemming voor geeft. In een afsluitend gesprek met een
beoordelaar (assessor) wordt uw complete portfolio zorgvuldig doorgenomen
en beoordeeld. Uw ontwikkelde ervaring wordt weergegeven in een vrijstellingsoverzicht.

www.evc-centrum-nederland.nl

Vrijstellingsprogramma doorlopen
bij EVC Centrum Nederland
Quickscan
en advies

Inschrijven

begin

Ontvangst

EVC-tool
max. 4 modules

2 weken

Assessment

Vrijstellings
overzicht

5 weken

9/10 weken

De processtappen
1. Nadat u bij ons op de website een Quickscan heeft ingevuld, benaderen wij

5. Na afronding van de EVC-tool (ongeveer 15 uur) volgt er een Assessment, in

u voor een adviesgesprek. Ons advies bevestigen wij aan u per e-mail. Hier-

de vorm van een criteriumgericht interview. De assessor brengt uw vrijstel-

bij ontvangt u ook ons inschrijfformulier. Wanneer u besluit tot inschrijven,

lingen in kaart en gebruikt de EVCtool als input voor dit gesprek. Het com-

stuurt u uw inschrijfformulier naar ons op of schrijft u uzelf in via onze

plete Assessment duurt driekwartier tot een uur.

website.
6. Na het Assessment schrijft de assessor een rapportage in de vorm van een
2. Wanneer wij uw inschrijving ontvangen, verwerken wij deze binnen 3
werkdagen. Als bevestiging ontvangt u van ons per mail uw inlogcodes

advies voor vrijstellingen. Dit vrijstellingsoverzicht wordt naar u opgestuurd.

voor de digitale EVC-tool.
7. Na het ontvangen van uw vrijstellingsoverzicht kunt u bij NCOI Opleidin3. De digitale EVC-tool helpt u aan de hand van stellingen een portfolio op te

gen, Scheidegger en Pro Education, Markus Verbeek Praehep, Bestuursaca-

bouwen. In deze EVC-tool kunt u per onderwerp bewijsmateriaal uploaden.

demie Nederland, Schoevers of NTI een opleidingsplan opvragen om de

Hierbij kunt u denken aan diploma’s, praktijkvoorbeelden, functiebeschrij-

niet-vrijgestelde onderdelen alsnog te behalen. De Examencommissie van

vingen, beoordelingen, cijferlijsten, certificaten, eerder geschreven plan-

een opleidingsinstituut neemt de feitelijke en definitieve beslissing voor

nen, enzovoort.

het al dan niet overnemen van het advies voor vrijstellingen van EVC Centrum Nederland.

4. U heeft ook de mogelijkheid om uw leidinggevende een rol te geven in de
EVC-tool. Uiteraard is het aan u of u hier wel of geen gebruik van wenst te
maken.

www.evc-centrum-nederland.nl

Kostenoverzicht
HBO Vrijstellingsprogramma
Hieronder treft u een overzicht aan van de onderdelen waaruit het vrijstellingsprogramma bestaat, met daarachter de kosten van elk onderdeel.

Kosten per onderdeel

Belastingvoordeel

Quickscan en adviesgesprek

kosteloos

Individuen kunnen de kosten van opleidingen en EVC-procedures aftrekken

Digitale inventarisatie

€ 340,-

van de inkomstenbelasting. Voor actuele regelingen verwijzen wij naar

Persoonlijk assessmentgesprek

€ 375,-

www.belastingdienst.nl.

Vrijstellingsoverzicht

€ 175,-

Totale kosten

€ 890,-

Maatwerktraject of incompanytraject
Voor uw organisatie maken wij graag een gerichte offerte. Neem contact op

Bovenstaande onderdelen sluiten perfect op elkaar aan en zijn daarom uitslui-

met een van onze consultants via 035-7 506 195 of via het contactformulier op

tend als geheel te volgen. Vermelde kosten zijn exclusief 21% btw.

www.evc-centrum-nederland.nl.

Verrekening van vrijstellingen
Indien uw opleidingsprogramma door dit vrijstellingsprogramma wordt verkort, vindt verrekening plaats van het cursusgeld van de onderdelen waarvoor
u vrijstelling heeft gekregen.
Deze regeling is alleen van toepassing op de opleidingen van NCOI Opleidingen,
Scheidegger en Pro Education, Markus Verbeek Praehep, Bestuursacademie
Nederland, Schoevers en NTI.

www.evc-centrum-nederland.nl

Inschrijfformulier
www.evc-centrum-nederland.nl

Inschrijfformulier
U kunt dit inschrijfformulier - samen met een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs - e-mailen naar info@evc-centrum-nederland.nl.
Ook kunt u dit formulier in een ongefrankeerde envelop opsturen naar: EVC Centrum Nederland, Antwoordnummer 1160, 1200 VB Hilversum.

Persoonlijke gegevens
Achternaam:

de heer

mevrouw

Voornaam:
Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

E-mailadres:

Loopbaandoel en doel HBO Vrijstellingsprogramma
Loopbaandoel:
Doel HBO Vrijstellingsprogramma:

Ondertekening
Plaats en datum:
Handtekening deelnemer:

Handtekening leidinggevende*:

* Optioneel

Betaling
De kosten van het HBO Vrijstellingsprogramma worden gedragen door:

mijzelf

mijn werkgever

E-mailadres voor digitale factuur:
De gewenste betaalwijze is:

ineens € 890,- (ex btw)

Ik verleen hierbij toestemming het verschuldigde bedrag automatisch af te schrijven van het vermelde IBAN (rekeningnummer) volgens de aangegeven betalingswijze.
Plaats en datum:
IBAN (rekeningnummer):

Handtekening:

In te vullen door werkgever/medewerker Personeelszaken
Indien het HBO Vrijstellingsprogramma door uw werkgever/ instelling betaald wordt, kan een directe betalingsregeling met uw werkgever/ instelling worden getroffen.
Naam bedrijf/instelling:
T.a.v. (werkgever/ personeelsmedewerker):

Afdeling:

Kostenplaats/betalingskenmerk:

E-mailadres voor digitale factuur:

Postadres:

Postcode en plaats:

Namens bovengenoemd bedrijf/ instelling verklaart ondergetekende hiermee de betalingsverplichtingen over te nemen voor de op dit inschrijfformulier genoemde
medewerker/ cliënt, overeenkomstig de algemene voorwaarden van EVC Centrum Nederland.
Via factuur:

Automatische incasso van IBAN (rekeningnummer):

Plaats en datum:
Handtekening werkgever/medewerker Personeelszaken:

www.evc-centrum-nederland.nl

