Deelname EVC-traject
Om in aanmerking te komen voor een verkort traject op basis van erkenning van eerder verworven
competenties (EVC’s) moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
•

Je bent in het bezit van een doctoraal of masterdiploma dat toegang biedt tot het betreffende
schoolvak.
Je hebt drie jaar werkervaring als docent in het onderwijs voor tenminste 8 lesuren per week.
Deze werkervaring is niet langer dan vijf jaar geleden opgedaan.

•

Kandidaten die denken in aanmerking te komen voor het EVC-traject kunnen dit (na aanmelding voor de
opleiding, deadline aanmelden is 1 mei) kenbaar maken door zich bij het studiesecretariaat
(lerarenopleidingen@vu.nl) aan te melden voor een intakegesprek met de coördinerende assessor. Bij
deelname aan het EVC-traject is het intakegesprek verplicht. Het EVC- traject is instellingsgebonden.
Het intakegesprek voor de start in september 2018 vindt plaats op:
•

Donderdag 24 mei 2018 13.30-15.30 uur

Let op! Na het verstrijken van deze datum is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan het EVCtraject dat zich richt op de start in september 2018.
Na het intakegesprek neem je in overleg met de coördinerende assessor de beslissing of dit
opleidingstraject voor jou geschikt is om te gaan volgen. Bij deelname ga je een portfolio samenstellen
waarin je aantoont al over (een deel van) de benodigde competenties voor het beroep van docent te
beschikken. Een lesopname en –analyse maakt onderdeel uit van het portfolio.
Het portfolio wordt beoordeeld door een getrainde assessor. Daarna volgt een assessmentgesprek
(Criterium Gericht Interview) met assessor en mentor waarna vastgesteld wordt in hoeverre de
competenties erkend worden. De inhoud van het portfolio en de uitkomst van zowel het intakegesprek
als het assessment resulteren in een EVC-rapportage en een -scholingsplan. Dit scholingsplan wordt
voorgelegd aan de examencommissie van de universitaire lerarenopleiding en zij verlenen vrijstellingen
voor onderdelen, nadat de kandidaat zich heeft ingeschreven voor de opleiding.
Docenten die al beschikken over een tweedegraads lesbevoegdheid, de zogenaamde instromers en
kandidaten die de Educatieve minor hebben gevolgd komen, vanwege de reeds toegekende
vrijstellingen, niet in aanmerking voor het EVC-traject.
Kosten EVC-traject
Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden. De kosten voor deelname aan het EVC-assessment
bedragen 750,- euro. Daarnaast moet er voldaan worden aan de kosten van het collegegeld die gelden
voor reguliere studenten.

