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1. Waarom deelnemen aan een EVC-assessment voor
Kinderbegeleider schoolgaande kinderen?

➢ Wat is EVC?

EVC staat voor de erkenning van verworven competenties. Je doet in verschillende
contexten ervaring op en verwerft er een brede waaier aan kennis, vaardigheden en
attitudes. Met EVC kan je deze competenties zichtbaar maken.
De competenties worden
competentiebewijs.

getoetst

in

een

assessment

en

vastgelegd

in

een

➢ Welke competenties worden getest?

Voor het beroep van Kinderbegeleider schoolgaande kinderen werd er een
beroepskwalificatie
opgesteld
(kwalificatiedatabank,
beroepskwalificatie
zoeken,
kinderbegeleider schoolgaande kinderen). Dit geeft een overzicht van alle competenties
(met onderliggende kennis, attitudes en vaardigheden) die een ervaren beroepsbeoefenaar
beheerst. Deze competenties worden nauwgezet getoetst tijdens het assessment.

➢ Mogelijke uitkomsten na het assessment

Na het afleggen van het assessment kan je ofwel het ‘bewijs van de beroepskwalificatie
van Kinderbegeleider schoolgaande kinderen’ behalen (indien je hebt bewezen dat je alle
competenties van de beroepskwalificatie beheerst), ofwel een ‘bewijs van competenties’
waarin de competenties die je beheerst, zijn opgesomd (indien je niet voor alle competenties
kon bewijzen dat je ze beheerst).
Het bewijs van beroepskwalificatie Kinderbegeleider schoolgaande kinderen + het certificaat
van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming levert het diploma secundair onderwijs
op.
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➢ Wat bereik je ermee?

Met zo’n bewijs sta je sterker op de arbeidsmarkt (Kind en Gezin – sector Schoolkinderen),
of kan je voor de opleiding vrijstellingen aanvragen om nadien sneller een beroeps- of
onderwijskwalificatie te behalen.
Wanneer je slaagt, behaal je de beroepskwalificatie voor Kinderbegeleider schoolgaande
kinderen. Daarmee kan je in een erkende organisatie voor buitenschoolse opvang werken
en als ondersteuning van het onderwijzend personeel in een kleuterschool.
Je hebt nog een beroepskwalificatie nodig voor Kinderbegeleider baby’s en peuters
vooraleer je kan werken in de gezinsopvang met baby’s en peuters of in een
kinderdagverblijf.
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2. Het assessment, iets voor jou?
➢ Voor wie is het EVC-assessment bedoeld?

Het EVC-assessment is bedoeld voor mensen met relevante
(beroeps)ervaring als begeleider van schoolgaande kinderen.

en

voldoende

Het assessment wordt altijd in zijn geheel afgelegd, met het oog op het behalen van het
kwalificatiebewijs van de volledige beroepskwalificatie.

➢ Hoe kan je nagaan of je zelf in aanmerking komt om het assessment
succesvol te doorlopen?

Zoals hierboven beschreven, geeft het document van ‘Beroepskwalificatie
Kinderbegeleider schoolgaande kinderen ’ het volledige overzicht van wat je moet kunnen
en kennen.
Open de link en ga per competentie voor jezelf na of je er voldoende ervaring in hebt en je er
jezelf competent in voelt.
Indien dat het geval is, maak je kans om goed te presteren in het assessment. Maak dan
zeker een afspraak met een testcentrum!
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3. Het EVC-traject voor Kinderbegeleider schoolgaande
kinderen in een notendop
Het behalen van de beroepskwalificatie via EVC verloopt in een aantal stappen.

➢ EVC-Begeleiding

Als je denkt dat je voldoende ervaring hebt in de competenties van de beroepskwalificatie,
kan je contact opnemen met een testcentrum.
De eerste stap die daar volgt, is de EVC-begeleiding. Samen met je EVC-begeleider
bespreek je de ervaring die je in de verschillende competenties hebt opgebouwd.
Je begeleider zal je na afloop het advies geven om al dan niet in te schrijven voor het
assessment. Indien hij denkt dat je te weinig kans maakt op het kwalificatiebewijs, stelt hij je
mogelijks voor om deel te nemen aan bepaalde vrijstellingsproeven voor de opleiding of
verwijst hij je naar een ander traject dat meer is afgestemd op wat je wil bereiken vanuit de
plek waar je je nu bevindt.

➢ Inschrijven en invullen van het startdocument

Wanneer je hebt beslist om je in te schrijven voor het assessment, breng je een aantal zaken
in orde. Bij je inschrijving wordt namelijk gevraagd dat je 3 attesten voorlegt:
o

Uittreksel uit het strafregister, model 2

o

Attest medische geschiktheid

o

Attest kennis van levensreddend handelen bij kinderen

In het najaar van 2019 is deelname aan het assessment gratis. Vanaf januari 2020 betaal
je € 120.
Als je inschrijving rond is, moeten er nog enkele praktische afspraken gemaakt worden rond
de assessmentdagen. Aan jou wordt gevraagd om een keuze door te geven van de opvang
waar je praktijkproef zal doorgaan (zie verder). Het testcentrum zal vervolgens nagaan of
die opvang voldoet aan de voorwaarden voor het assessment. Indien wel, stemmen jij, het
testcentrum en de opvang een aantal zaken op elkaar af zodat de dag van de praktijkproef
vlot kan verlopen. De afspraken worden vastgelegd in een startdocument.
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Nadien kan je starten met je voorbereiding op de praktijkproef. De infobundel die je bij je
inschrijving krijgt, ondersteunt je daarbij.
➢ Assessment zelf

Het assessment wordt afgelegd op 2 verschillende dagen. Hieronder krijg je een overzicht
van de proeven, duur en locaties van die dagen.
Dag 1 – In de opvang
(+/- 5 uur, aankomst, pauzes en afronding
niet inbegrepen)

Dag 2 – In het testcentrum
(+/- 3.5 uur)

Praktijkproef (+/- 4 u.)

1 proef in verband met de praktijkproef

pauze

2 rollenspelen

3 proeven in verband met de praktijkproef
(+/- 1 u.)

1 casus
1 reflectie-oefening

➢ Kwalificering en nazorg

Nadat de assessoren hun evaluaties hebben afgerond, beoordelen ze samen welke
competenties je beheerst en welke niet. Op basis daarvan maakt het testcentrum ofwel het
kwalificatiebewijs van de volledige beroepskwalificatie, ofwel het bewijs van competenties op.
Met dit bewijs kan je nadien opnieuw langsgaan bij je EVC-begeleider. Hij kan je leiden naar
de verschillende opties die nu voor je open liggen.
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4. Meer weten?
Neem contact op met de begeleider voor deze opleiding:
●

Inne Vangeel – inne.Vangeel@hik.be

●

CVO HIK Campus Mol
Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol
Tel: 014 31 70 61
mol@hik.be
www.hik.be
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