Contacteer ons

Wat is het Ervaringsbewijs?

Een beroep kun je op verschillende manieren
leren. Door het uit te oefenen natuurlijk.
Maar ook door een opleiding te volgen of in
je vrije tijd actief te zijn. Zo doe je ervaring
op en word je goed in een job. En soms wil
je dat ook kunnen bewijzen. Als je op zoek
gaat naar werk, bijvoorbeeld, of als je wilt
doorgroeien bij je huidige werkgever. Maar
hoe doe je dat als je geen diploma’s of
attesten kunt voorleggen?
Met het Ervaringsbewijs bewijs
je dat je goed bent in je werk!
Voortaan kun je je kwaliteiten zwart op
wit aantonen, dankzij het Ervaringsbewijs.
Voor verschillende beroepen worden alle
belangrijke vaardigheden op een rijtje gezet.
In een gesprek en een praktische proef
kun je aantonen dat je die vaardigheden
wel degelijk onder de knie hebt. Als je
slaagt, krijg je het Ervaringsbewijs, een
officieel bewijs van bekwaamheid. Dat
toont direct aan wat je in je mars hebt. Met
het Ervaringsbewijs sta je sterker op de
arbeidsmarkt.
Het Ervaringsbewijs bestaat al voor
verschillende beroepen. Er worden
voortdurend nieuwe beroepen aan de lijst
toegevoegd. De volledige lijst vind je op
www.ervaringsbewijs.be

Wil je weten of je in aanmerking komt voor
het Ervaringsbewijs of je vaardigheden laten
testen? Je vindt de contactgegevens van
alle testcentra en een lijst van de beroepen
waarvoor een Ervaringsbewijs bestaat op
www.ervaringsbewijs.be. Je kunt ook bellen
naar de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer
1700.

www.ervaringsbewijs.be

Jouw Ervaringsbewijs in 1, 2, 3…

Een diploma is zonder enige twijfel belangrijk.
Maar ervaring is dat evenzeer. De Vlaamse

stap

1
Genoeg gepraat,
tijd voor een babbel
In een erkend centrum kom je tijdens een
verkennend gesprek te weten wat je moet
kennen en kunnen om in aanmerking te
komen voor het Ervaringsbewijs.
De begeleiders vertellen je ook hoe de
praktische proef zal verlopen en hoeveel die
eventueel kost. Je vervoerskosten worden
terugbetaald.

Overheid geeft je nu de kans om jouw
(praktijk)ervaring te bewijzen met een officieel
document: het Ervaringsbewijs. Heb je een
vaardigheid aangeleerd op de werkvloer,
als vrijwilliger of tijdens een cursus? Met
het Ervaringsbewijs heb je een extra troef
in handen voor je verdere carrière of voor je
zoektocht naar een job. Het Ervaringsbewijs
bestaat nu al voor verschillende beroepen en
de lijst wordt steeds langer!
Meer weten over het
Ervaringsbewijs?
Surf naar www.ervaringsbewijs.be voor meer
info en een volledige lijst van de beroepen of
bel het gratis nummer 1700.

stap

2
Test, test
Tijd om je ervaring te bewijzen. In het
testcentrum krijg je de kans om via een
praktische proef of een rollenspel aan te
tonen dat je de vaardigheden die nodig zijn
voor een bepaald beroep onder de knie hebt.
In een kort gesprek kun je ook bewijzen dat
je de technische en theoretische aspecten
van je vak beheerst.

stap

3
Aan de slag met
je Ervaringsbewijs
Enkele weken na een geslaagde proef
ontvang je je Ervaringsbewijs in de bus.
Een extra troef in de verdere uitbouw van
je loopbaan of in je zoektocht naar een
(nieuwe) job.
Een overzicht van de testcentra vind je op
www.ervaringsbewijs.be.
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