
Beroepsoverstijgende Competentiestandaard (BOC)
Omschrijving EVC-traject
Je wilt aantonen dat je over een bepaald werk- en 
denkniveau beschikt. Je wilt of kunt dat niet koppe-
len aan een bepaalde opleidingsstandaard. Kies dan 
voor deze generieke standaard: de BeroepsOverstij-
gende Competentiestandaard (BOC). 

Met deze EVC-procedure toon je aan over welke gene-
rieke competenties en skills je beschikt. In het kader 
het behoudt of doorgroeien naar een andere functie, 
een carrièreswitch of niveau-inschaling voor inschrij-
ving bij bepaalde registers. Je toont aan dat je een 
professional bent! Dit kan op verschillende niveaus. 
Zelf nog zoekende naar welk niveau bij jou past? Daar 
kunnen wij ook bij helpen!

Voor werkgevers kunnen de resultaten van een derge-
lijke EVC-procedure van belang zijn omdat het inzicht 
geeft in jouw inzetbaarheid en aantoont hoe je je hebt 
ontwikkeld. Daarbij helpen we je graag!

Herken je je hierin en ben je nieuwsgierig gewor-
den? Wil je jouw werk- en denkniveau zichtbaar 
maken, maar kun je dit niet aantonen met een di-
ploma of ander waardedocument? We delen graag 
onze kennis en verhalen over de vele deelnemers 
die jou zijn voorgegaan in de BOC-procedure.

Bureau STERK biedt een traject op maat met een 
startassessment, de STERKscan, een gebruiksvrien-
delijk e-portfolio en deskundige begeleiding. In het 
eindgesprek beoordelen de assessoren of jouw skills 
en competenties voldoen aan alle criteria. 

Met dit traject behaal je een Ervaringscertificaat dat 
wordt verzilverd naar een competentiebewijs. Het be-
wijs van jouw vakmanschap en van de ontwikkeling 
die je hebt doorgemaakt. 

BOC-4 ≈ mbo 4
BOC-5 ≈ hbo-associate degree
BOC-6 ≈ hbo-bachelor
BOC-7 ≈ wo- bachelor
BOC-8 ≈ wo-master

Kosten
EVC-procedure: starttarief € 1.695,-

Voorwaarden 
Actuele en relevante (werk)ervaring op een vergelijk-
baar mbo, hbo- of wo-niveau. 

Aanmelden
Meld je direct, kosteloos en vrijblijvend, aan voor dit 
EVC-traject op www.bureausterk.nl. Na de aanmel-
ding word je uitgenodigd om een vragenlijst in te 
vullen, de Ervaringsscan. Deze geeft je direct zicht op 
de criteria waaraan je moet kunnen voldoen zodat we 
samen in de intake kunnen bespreken hoe kansrijk 
het traject is en hoe traject wordt ingericht.

Meer informatie
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met 
ons op: 0345 – 471370 of mail: info@bureausterk.nl

Contact
Bureau STERK
Info@bureausterk.nl
0345 - 471 370

Video
Wil je weten hoe kandidaat Jan zijn EVC-traject  
bij ons heeft ervaren? Kijk dan op onze website.

Bureau STERK
Godfried Bomansstraat 7
4103 WR Culemborg

0345 - 471 370
Info@bureausterk.nl
www.bureausterk.nl

Wil je jouw werk- en denkniveau aantonen?

https://bureausterk.nl/wat-levert-evc-mij-op/competentiebewijs-boc

