HET ERVARINGSCERTIFICAAT,
IETS VOOR JOU?

Kwaliteitsregister
Kleurkundigen mogen de beschermde titel ‘register kleukundige’ alleen voeren wanneer zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de kleuren branche. Het
kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van
de individuele registerkleurvormgever.
Ten aanzien van het opleidingsniveau stelt het register de eis dat register kleurkundige in het bezit zijn van een geldig diploma van Stichting BNK- Kleurdeskundigen,
het CEK. Daarna geldt een jaarlijkse bij- en nascholingsverplichting.
Lees meer op www.stichting-bnk.nl

Stichting BNK-Kleurdeskundigen
Leeuwerikstraat 22

Aanmelden?

www.stichting-bnk.nl/evc-aanmelden/

8094 AH Hattemerbroek
Telefoon: 085 - 27 331 74
Email: secretariaat@stichting-bnk.nl
Internet: www.stichting-bnk.nl

Snel het branchediploma halen voor
kleuradviseur en inschrijven in het
kwaliteitsregister?

Het ervaringscertificaat in 3 stappen
U bent werkzaam in als kleur- en interieuradviseur of u bent werkzaam
als stylist. U voert uw werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers ten aanzien van de kleur en
inrichting van woon- en werkruimtes, zowel binnen als buiten. U
houdt nieuwe ontwikkelingen op uw
vakgebied bij en past deze toe. Daarnaast bent u vaardig in het omgaan
met hard- en software op het gebied
van tekenen en kleurbepaling.
Herkent u zichzelf in bovenstaande
tekst en heeft u MBO-werk- en -denkniveau, en wilt het branchediploma
Kleuradvies en/of inschrijven in het
kwaliteitsregister? Dan kunt u ervoor
kiezen uw werkervaring te laten erkennen. Stichting BNK biedt u een uniek
erkenningsprogramma speciaal voor
de ervaren kleuradviseur. Daarmee behaalt u een oﬃcieel erkend Ervaringscertiﬁcaat, waarmee u uw MBO-niveau
aantoont.

Wat is EVC?

De afkorting EVC staat voor “Erkennen
van Verworven Competenties”.
Dit betekent dat ervaring en vakkennis

Meer informatie?
Voor meer informatie over de
mogelijkheden van EVC kunt u contact
opnemen met het Centraal Examen-bureau
van Stichting BNK email
cek@stichting-bnk.nl

een certiﬁcaat of diploma waard kan
zijn. In een EVC-traject worden de ervaringen en competenties van iemand
in kaart gebracht en door een deskundige beoordeeld. Het gaat er niet om
hoe iets is geleerd, maar wat iemand
al weet en kan. De beoordelaar wordt
ook een “assessor” genoemd en is gecertiﬁceerd als beoordelaar. De assessor legt de relatie tussen het huidige
functioneren en de aanwezige kennis
met de gewenste competenties die
vereist zijn voor een bepaald beroep.
Dit wordt vastgelegd in een Ervaringscertiﬁcaat, dat tevens vrijstelling
kan bieden voor delen van opleidingstrajecten, die daardoor aanzienlijk
verkort kunnen worden.

Officieel Erkend

Er worden steeds hogere eisen
gesteld aan medewerkers en de behoefte aan gekwaliﬁceerd personeel
neemt dan ook toe. Het niet bezitten van een diploma wil echter niet
zeggen dat de vereiste kennis niet in
huis is. Met een EVC-procedure laat u
uw werkervaring en de kennis die u in
opleidingen heeft opgedaan oﬃcieel
erkennen. Op basis daarvan kan vaak
versneld een diploma worden behaald. De procedures van de Stcihting
BNK zijn volledig conform de landelijke code van het Kenniscentrum EVC
opgesteld. U ontvangt een branchediploma van Stichting BNK.
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Aanmelden & Intake

U meld zich aan waarna een
intake met u wordt gedaan. De
intake houdt in dat u een korte
digitale Quickscan doorloopt,
waarna u een persoonlijk adviesgesprek heeft met een adviseur van Stichting BNK. Vanuit
norm van Stichting BNK worden
uw kennis en ervaring in beeld
gebracht

Assessment

Op basis van de informatie uit uw portfolio vindt een beoordeling plaats door
een EVC-beoordelaar (assessor). Uw
complete portfolio wordt zorgvuldig met
u doorgenomen in een assessment. Het
resultaat van de EVC-procedure en uw
ontwikkelde ervaring worden weergegeven in een erkend Ervaringscertiﬁcaat
met daarbij het branchediploma.

EVC test/Portfolio

U doorloopt vervolgens de digitale EVC-tool van Stichting BNK.
In de EVC-tool beantwoordt u
op een gestructureerde manier
vragen om uw ervaring en kennis in beeld te brengen en verwerkt u aanvullende gegevens
die uw ervaring onderbouwen.
Zo bouwt u een portfolio op.
Gedurende dit traject wordt u
begeleid door een portfoliobegeleider.

Het kwaliteitsregister

Na het behalen van uw branchediploma kunt u zich inschrijven on het
kwaliteitsregiser. Ook kunt u kiezen
om zich verder te ontwikkelen tot
registerkleurvormgever.

Voldoet u aan minimaal 1 van deze eisen?
U heeft 3 of meer jaar werkervaring als kleur- interieuradviseur.
U heeft 3 of meer jaar gedegen kennis over kleurommunicatie, kleurgebruik en
kleurtechniek.
U beheerst de Nederlandse taal en u kunt uw kennis en ervaring beschrijven en uitleggen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.
U heeft trainingen, cursussen of delen van een opleiding gevolgd gerelateerd aan uw
werkervaring.
U wilt een Ervaringscertiﬁcaat behalen, omdat u uw opgedane kennis en ervaring wilt
laten erkennen. U wilt zich inlaten schijven in het kwaliteitsregister.

