Aan de branchestandaarden van de VACO (bestaande uit Assistent technicus onderstel, Basis
technicus onderstel, Allround technicus onderstel en Technisch specialist onderstel) zijn verder in
afstemming met en op verzoek van branchevereniging VACO de volgende aanvullende bepalingen
verbonden:

Inzet assessoren
Iedere EVC-procedure, behorende bij deze branchestandaarden, wordt uitgevoerd door twee EVCassessoren, waarvan één van de assessoren een vakinhoudelijk expert is die aantoonbaar beschikt over
ruime en recente werkervaring in de banden en wielenbranche. De tweede assessor is een
procesassessor die in staat is om vakbekwaamheid vast te stellen en te bepalen op welk niveau iemand
inzetbaar is. In samenspraak moeten de beide assessoren ervan overtuigd worden dat de kandidaat
het werk kan worden toevertrouwd.
De EVC-Aanbieder dient na de erkenning voor de betreffende standaarden overeenstemming te
hebben met VACO waarbij de inzet van door de branchevereniging goedgekeurde EVC-assessoren
wordt geregeld.
Kerntaken, werkprocessen en indicatoren
In het kader van de beoordeling maakt de kandidaat zijn/haar kerntaken, werkprocessen en
indicatoren voor de standaard aantoonbaar. Per kerntaak, werkproces is er een onderverdeling
gemaakt naar gedrags- en prestatie indicatoren, die met gebruikmaking van één of meerdere
eigen/authentieke beroepsproducten worden aangetoond die niet ouder zijn dan drie jaar.
Cesuur
Bij iedere kerntaak is er sprake van een aantal werkprocessen. Deze werkprocessen zijn onderverdeeld
in een aantal gedrags- en prestatie indicatoren.
De van toepassing zijnde cesuur is dan 100% ten aanzien van de kerntaken en werkprocessen.
Er is door de branchevereniging VACO een cesuur vastgesteld van minimaal 80% op de gedrags- en
prestatie indicatoren, om een werkproces in voldoende mate aan te kunnen tonen.
Registraties Ervaringscertificaten in het EVC-register en AVG
Alle door u als erkende EVC-Aanbieder uitgegeven Ervaringscertificaten behorende bij deze EVCbranchestandaard registreert u in het EVC-register. Ook Ervaringscertificaten van kandidaten die nog
niet volledig aan de cesuur hebben voldaan en dus nog via een verder ontwikkelingstraject aan de slag
zullen gaan.
Voor de registratie van de Ervaringscertificaten kunt u gebruikmaken van de aan u beschikbaar
gestelde inlogcode. In het kader van de registratie en verwerking van persoonsgegevens van uw
kandidaten in het EVC-register van Ervaringscertificaten van het NKC-EVC is met uw organisatie een
verwerkersovereenkomst ondertekend. Het NKC-EVC handelt voor wat betreft de registratie van deze
persoonsgegevens conform AVG/privacywet.
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Vakbekwaamheidsbewijs en registratie
Kandidaten die via een EVC-procedure hebben aangetoond aan alle eisen en cesuur te voldoen
conform de EVC-branchestandaarden Assistent technicus onderstel (B250), Basis technicus onderstel
(B251), Allround technicus onderstel (B252) en Technisch specialist onderstel (B253), stelt de erkende
EVC-Aanbieder het Ervaringscertificaat ter beschikking aan het NKC-EVC. Op basis van de bevindingen
uit het Ervaringscertificaat zal na controle door het NKC-EVC een Vakbekwaamheidsbewijs worden
opgemaakt dat voorzien is van alle benodigde logo’s van de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en
wielenbranche VACO, het opleidingsinstituut voor de banden en wielenbranche SVOB en
echtheidskenmerken. Het nummer van Vakbekwaamheidsbewijs wordt eveneens toegevoegd aan de
registratie in het EVC-register. De uitgifte van het Vakbekwaamheidsbewijs is op verzoek van de
branchevereniging een onderdeel van de gehele procedure.
Aan de beoordeling en de verstrekking van het Vakbekwaamheidsbewijs zijn kosten verbonden ten
bedrage van € 150,00, dit is exclusief de basisregistratie. Deze kosten worden bij de EVC-Aanbieder in
rekening gebracht.
Kwaliteitsborging
In het kader van de kwaliteitsborging zal er vanuit de Beoordelende Organisaties jaarlijks minimaal 1
bijwoning plaatsvinden bij een werkplekbezoek/CGI in het kader van het iteratief proportioneel
toezicht. Daarnaast zullen de Ervaringscertificaten inhoudelijk worden beoordeeld en worden voorzien
van eventuele feedback naar de EVC-Aanbieder.
Uitgifte van het Vakbekwaamheidsbewijs vindt plaats door het NKC-EVC. Daarnaast zal ook de
opstelling van een peer-review worden verzorgd door het NKC-EVC, waarbij de bevindingen worden
gedeeld met de VACO, de Beoordelende Organisaties en de EVC-aanbieders.
Bezwaren/klachten/fraude/niet nakomen van verplichtingen
Indien er sprake is van het niet zorgvuldig uitvoeren van de EVC-procedures conform de van toepassing
zijnde EVC-branchestandaarden Assistent technicus onderstel (B250), Basis technicus onderstel
(B251), Allround technicus onderstel (B252) en Technisch specialist onderstel (B253), dan wel dat er
sprake is van gegronde klachten of bezwaren op basis waarvan het imago van de Ervaringscertificaten
dan wel het EVC-stelsel wordt geschaad, dan wel dat er sprake is van het vermoeden van of
daadwerkelijke fraude, als ook indien blijkt dat de verplichtingen genoemd in deze aanvullende
bepalingen voor deze branchestandaarden niet worden nagekomen, kan/zal het Nationaal
Kenniscentrum EVC een schorsingsprocedure starten, hetgeen kan leiden tot het intrekken van de
erkenning en het logogebruik.
Apeldoorn, 1 april 2022
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