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Op basis van een erkenning van een EVC-Aanbieder voor de EVC-beroepsstandaard APKkeurmeester kunnen EVC-procedures worden uitgevoerd.
De procedure voor de EVC-beroepsstandaard APK-keurmeester wordt altijd uitgevoerd in
combinatie met de EVC-procedure voor eerste autotechnicus niveau 3, Crebo 25244, of
eerste bedrijfsautotechnicus niveau 3, Crebo 25245.
Na afronding legt de EVC-Aanbieder het ervaringscertificaat voor aan het NKC-EVC waar
beoordeeld wordt of aan alle vereisten van zowel eerste (bedrijfs)autotechnicus niveau 3 en
de EVC-beroepsstandaard APK-keurmeester, procedureel en inhoudelijk, is voldaan.
Er wordt vanuit het NKC-EVC een rapportage opgesteld met de bevindingen en aan de EVCaanbieder beschikbaar gesteld.
Indien de EVC-procedure en het ervaringscertificaat voldoen verstrekt NKC-EVC een
Vakbekwaamheidsbewijs.
Het Ervaringscertificaat moet alle onderdelen bevatten van de Crebo’s eerste
(bedrijfs)autotechnicus niveau 3, alsmede de onderdelen van de EVC-beroepsstandaard APKkeurmeester beschrijven. In het geval een onderdeel niet of onvolledig dan wel onjuist
beschreven is in het Ervaringscertificaat, zal het NKC-EVC geen vakbekwaamheidsbewijs
afgeven. De rapportage vanuit het NKC-EVC maakt duidelijk welke onderdelen tot een
afwijzing hebben geleid.
Het NKC-EVC verzorgt de registratie van deze EVC-deelnemer en van het
Vakbekwaamheidsbewijs in het EVC-register.
De EVC-deelnemer kan met onder meer zijn/haar Ervaringscertificaat en het
Vakbekwaamheidsbewijs zich bij IBKI inschrijven voor het APK-examen. De voorwaarden
hiervoor zijn opvraagbaar via het IBKI.
Deze werkwijze wordt conform bespreking in het overleg d.d. 13 november 2020 met RDW,
NKC-EVC, erkende EVC-Aanbieders, IBKI als APK-exameninstelling en Beoordelende
Organisaties tot eind juni 2020 gecontinueerd. Dan vindt er opnieuw een evaluatie plaats.
De beoordelende Organisatie voert jaarlijks twee onaangekondigde bezoeken uit bij een
werkplekbezoek en legt de bevindingen vast. Bij non-conformities vindt afstemming plaats
met het NKC-EVC. Aanmeldingen van werkplekbezoeken dient tijdig plaats te vinden.
De kosten voor het beoordelen van het Ervaringscertificaat en het opstellen en verstrekken
van een rapportage en het Vakbekwaamheidsbewijs door het NKC-EVC bedragen vanaf 1-12021 € 75, -.
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De EVC-beroepsstandaard voor de APK-keurmeester is gebaseerd op de crebo-kwalificatie voor
de eerste autotechnicus niveau 3 Crebo 25244 dan wel de eerste bedrijfsautotechnicus niveau 3
Crebo 25245. Daarnaast zijn er dan de voor APK gespecificeerde aspecten die aantoonbaar
moeten worden gemaakt. Het ervaringscertificaat kent dan ook een tweeledige opzet:
herleidbaarheid naar betreffende crebo met kerntaken en werkprocessen en de aantoonbaarheid
van de APK-aspecten. Dit maakt het voor de kandidaat mogelijk om zich enerzijds te melden bij
het IBKI voor het examen voor APK-keurmeester, dan wel zich te melden bij een mboonderwijsinstelling indien u als erkende EVC-aanbieder daarvoor ketenafspraken heeft met die
onderwijsinstelling. Het ervaringscertificaat kan voor zover het de Crebo-standaard betreft dan
een verzoek voor verzilvering indienen.
Ten aanzien van het onderwerp ‘het onderhoud’ is van toepassing dat de aspecten gelijkwaardig
zijn aan de aspecten onderhoud op niveau 2. Voor alle andere onderdelen van de kwalificaties
zijn voor niveau 3 de voor dat niveau gespecificeerde elementen van toepassing.
Er kan met verschillende instrumenten (instrumentenmix) in de EVC-procedure gewerkt worden.
Het is echter van toepassing dat ook bij inzet van het portfolio (bijv. met gebruikmaking van
filmpjes, waardedocumenten, beroepsproducten e.d.) het nodig is dat objectief vast te stellen is
dat de kandidaat zelf de betreffende handelingen heeft uitgevoerd, dan wel via een objectief
examen is vastgesteld dat de EVC-deelnemer de proeve/het examen heeft afgelegd.
Het is noodzakelijk dat duidelijk wordt beschreven met welke meetmiddelen de EVC-deelnemer
heeft gewerkt tijdens de observatie. Het overzicht van de gebruikte meetmiddelen moet
compleet zijn met inbegrip van het benoemen van de complexiteit van de meetmiddelen, de
kennis daarvan bij de EVC-deelnemer. Het is nodig dat de assessor de inhoudelijk verdiepende
vragen die tijdens het CGI en/of het werkplaatsbezoek aan de orde is beschrijft en onderbouwt in
de tekst van het ervaringscertificaat.
De inzet van voertuigen met verschillende brandstof moet worden vermeld in het
Ervaringscertificaat, dan wel via vraagstelling tijdens het CGI aan de orde komen en in het
Ervaringscertificaat worden onderbouwd.
Ten aanzien van de aspecten lezen en rekenen is het aan de EVC-assessor om vast te stellen dat
de EVC-deelnemer in staat is in de werkcontext Nederlandse teksten te kunnen lezen en ook kan
uitleggen waar de tekst betrekking op heeft. Wat dit onderwerp betreft zal de assessor in het
Ervaringscertificaat een uitleg/onderbouwing geven over de vaststelling van dit element door de
assessor. Wat betreft het rekenen moet de EVC-deelnemer aantoonbaar contextrelevante
berekeningen kunnen maken, dit al dan niet met verdiepende vragen voor de onderbouwing
door de assessor. Dit moet herleidbaar zijn opgenomen in het ervaringscertificaat.
Bij het werkplaatsbezoek en/of de uitvoering van een proeve van bekwaamheid in een specifieke
opstelling moet herleidbaar zijn aan welke voertuigen (type, bouwjaar, brandstoftype en kmstand) de EVC-deelnemer heeft gewerkt. De EVC-deelnemer moet gewerkt hebben aan meerdere
voertuigen, om daarmee zijn kennis zichtbaar te maken aan de assessor.
De EVC-aanbieder beschrijft te allen tijde de vooropleidingen van de EVC-deelnemer, zodat deze
eveneens bekend is voor de RDW en IBKI als exameninstantie.
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