
“EVC BIEDT  
DE  MOGELIJKHEID  

OM JE EIGEN  
TOEKOMST  

TE  CREËREN.  
IK BEN ME   

BEWUSTER VAN  
WAT IK DOE.”  

EVC-KANDIDAAT

Bureau STERK biedt perspectief
•   EVC biedt mogelijkheid om versneld een diploma of 

kwalificatie te behalen
•  EVC erkent en waardeert kwaliteiten
•   EVC biedt toekomstperspectief en handvatten bij 

 ontwikkeling
•  EVC vergroot de kansen op de arbeidsmarkt
•  EVC levert veel meer op dan een diploma of kwalificatie

Verloop van EVC-traject 
•  Voorlichting
•  Intake met EVC-overeenkomst
•  STERKscan
•  Portfolio opbouwen (begeleiding)
•  Toetsing (waar nodig)
•  Beoordelen – Ervaringscertificaat
•  Verzilveren 

Sterke basis door STERKscan 
Elk traject start met de STERKscan; persoons- en profes-
sionele kenmerken worden als poster in beeld gebracht. 
Inzicht in uw professionele identiteit maakt veerkrachtig 
en geeft daarmee een basis voor zelfsturing. In het kader 
van een leven lang leren wordt richting gegeven aan ont-
wikkelen en professionaliseren. De STERKscan is op maat 
te maken. Een positief startpunt voor de professionele 
dialoog.

Maatwerk door specialisten 
Bureau STERK is specialist op het gebied van ontwikkelen 
en professionalisering, informeel leren binnen formele 
kaders. Wij werken vanuit een positief, kritische grond-
houding en een waarderende benadering. Bureau STERK 
werkt alleen met inhoudsdeskundige, onafhankelijke en
gecertificeerde begeleiders, assessoren, facilitatoren en 
ontwikkelaars. Bureau STERK heeft goed contact met de 
opleidingsinstanties en examencommissies.

Praktische zaken
•  Een individueel traject en dus maatwerk
•   Doorlooptijd en kosten worden op basis van een uit-

gebreide intake bepaald (gemiddeld drie maanden)
•   Individuele begeleiding, groepsbijeenkomsten zijn 

mogelijk
•  Een EVC-procedure is er al vanaf € 1450,- (excl. BTW)
•  Maatwerkofferte voor grotere groepen
•   Onze goede en persoonlijke begeleiding leidt tot 

 gegarandeerde verzilvering en in 98% tot diplomering, 
vrijstellingen of certificering

Ervaring en vakmanschap waarderen?
Dan is EVC iets voor u! Voor mbo en hbo!

Bureau STERK
Godfried Bomansstraat 7
Postbus 291, 4100 AG Culemborg 

0345 47 03 70, www.bureausterk.nl

Bureau STERK is een erkend EVC-bureau voor mbo, 

hbo,hbo+-niveau en registers en werkt samen met 

verschillendehogescholen. Naast EVC-trajecten, 

adviseren wij bijontwikkeling van professionalisering, 

trainen en begeleiden wij teamtrajecten.

  www.bureausterk.nl

https://bureausterk.nl/
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