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EVC Assessment Certificaat criteria 
 

De Duur van het EVC gesprek is 60 minuten 

Wie neemt het af?  
1 gespreksleider die de tijd en te behandelen onderdelen bewaakt  
2 examinatoren met gidservaring 
1 kunsthistoricus  

Wat is het EVC uitgangspunt?  
De inhoudelijke EVC criteria zijn ontleend aan de criteria van het Givak examen. Het 
assessment gesprek aan de hand van slides is een manier om te achterhalen of de aanwezige 
kennis van voldoende niveau is. Voldoende om zich gecertificeerd gids te mogen noemen. De 
gids vaardigheden heeft de kandidaat al gedurende de 7 jarige praktijk bewezen.  
De kandidaat moet ook een vreemde taalexamen naar keuze doen. 
 

Blok 1 Inhoudelijke vakkennis steden.  
Dit omvat de meest voorkomende steden waar gegidst wordt. Te denken valt behalve aan 
Amsterdam, ook aan Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Dordrecht, 

Gouda. Een kandidaat moet in meerdere steden kunnen gidsen.   
De kandidaat  

• kent de geschiedkundige en de sociaal-economische ontwikkelingen van de 
betreffende steden en hun omgeving; 

• is in staat bouwwerken, monumenten en bezienswaardigheden in die steden te 
plaatsen in voornoemde context; 

• kent de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de belangrijkste gebouwen en 
bezienswaardigheden in die steden, waarbij de huidige functie niet mag ontbreken; 

• kan deze gebouwen plaatsen in de architectuurgeschiedenis aan de hand van 
kenmerken die typerend zijn voor een bepaalde stroming in de bouwkunst; Dat geldt 
zowel voor klassieke bouwkunst als de moderne bouwkunst, waar dat relevant is voor 
de betreffende stad;  

• Weet namen van de architecten en de datering globaal in gedeeltes van de eeuw van 
bouwwerken te noemen; 

• Weet informatie te verstrekken over de stedenbouwkundige en planologische 
ontwikkelingen van de verschillende stadscentra en de latere uitbreidingen van 
stadswijken, en de toekomstverwachtingen op die gebieden; 

Blok 2  Inhoudelijk vakkennis algemeen,  
Economie, bevolking samenstelling, macro economische onderwerpen zoals minimum loon, 
sociale zekerheid, aantal werklozen, ziektekosten systematiek, scholing systeem, 
huurproblematiek, grote steden beleid ed 
De kandidaat  
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• is in staat algemene en actuele zaken betreffende de samenstelling van de bevolking, 
aantal inwoners, grootte van de steden, huisvestingsproblemen, 
verkeersproblematiek uit te leggen;  

• is in staat de onderwerpen integratie, autochtonen en allochtonen, 
veiligheidsaspecten in de diverse steden, drugsproblematiek, godsdiensten uit te 
leggen;   

• is in staat het politieke systeem, kamer, koningshuis, uit te leggen; 

• is in staat energie, middelen van bestaan, werkgelegenheid, inkomens, sociale 
zekerheid en scholingssysteem  uit te leggen;  

• is in staat het gezondheidszorgsysteem uit te leggen;   

Blok 3  Inhoudelijke vakkennis landelijk gebied 
De kandidaat 

• heeft kennis omtrent de fysische geografische en cultuurhistorische achtergrond van het 
Nederlandse landschap en die van West-Nederland in het bijzonder; 

• kan uitleg geven omtrent de waterhuishouding van West-Nederland. Kernbegrippen 
daarbij zijn: poldertype, N.A.P., boezempeil, polderpeil, peilbeheersing, waterkwaliteit, 
drinkwatervoorziening en waterschappen,  

• kan items zoals molens, dijken, gebruik van gebieden, duinlandschappen,  logisch met 
voorgaande items in verband brengen;  

• kan uitleg geven omtrent de planologie en de ruimtelijke ordening van het bezochte 
gebied. 

• kan ook landbouw, veeteelt, tuinbouw gebruik van het gebied duiden en verklaren;  

Blok 4 Inhoudelijke vakkennis Kunst  
De kandidaat 

• kan de verschillende  kunststroming uitleggen beginnend bij Middeleeuwen, Renaissance, Barok  

• 19e eeuw Impressionisme Expressionisme tot en met de Stijl.   

• kan het belang van Amsterdam als kunstenaarsstad in de 16e en 17e eeuw duiden 

• kan het belang van Haarlem als kunstenaarsstad, Haarlemse Kunstenaars aan het eind van de 16e 
eeuw aanduiden,  

• kan het belang van Delft, Delftse kunstenaars in relatie tot de kunst uit die tijd duiden   

• kan het belang van Den Haag in relatie tot de kunst uit die tijd duiden  

• kan een beeldanalyse maken tegenover een groep bezoekers van elk willekeurig schilderij, aan 
de hand van aangereikte plaatjes.  

• kan de verschillende technieken, werkwijzen en verfgebruik in schilderijen uitleggen en duiden 

• kan kunstenaars als Rembrandt, Frans Hals, Vermeer, Van Gogh en hun betekenis voor de kunst 
duiden in relatie tot de kunst uit die tijd en dat in een breder kader plaatsen 

• is in staat de volgende specialismen in de 17e eeuwse Noordelijke Nederlanden te beschrijven, 
t.w.: 
1. historieschilderkunst 
2. portretten, te verdelen in individuele- en groepsportretten (schuttersstukken, 

regentenstukken en anatomiestukken) 
3. landschappen en zeegezichten 
4. stillevens 
5. genreschilderkunst 
6. architectuurschilderkunst; 
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Blok 5 Wijze van presenteren van de kennis 
De kandidaat  

• kan in een samenhangend verhaal dingen uitleggen; 

• gebruikt passende zinsbouw en woordkeuze; 

• kan een verhaal op een zodanige wijze vertellen, dat de groep enthousiast gemaakt 
wordt voor het vertoonde.  

• kan hulpmiddelen als microfoon, quietvox hanteren 

• kan met groepen omgaan, veel eisende klanten, veiligheidseisen  

• kan calamiteiten de baas 
 

Opzet van het Mondelinge Assessment gesprek ten behoeve van het 
te behalen Guidor EVC certificaat  
Het gesprek duurt een uur en kan alle gebieden die in voorgenoemde criteria genoemd zijn 
behandelen. Uit alle 4 blokken dienen onderwerpen aan bod te komen.  
Gesprek kan per blok circa 10 minuten duren en geschiedt door middel van vragen.  
Het door de kandidaat aangeleverde “gidsenvaardigheid formulier” dient als 
gespreksleidraad.  Het gesprek en de daarbij behorende vragen worden begeleid door slides  

 
Mogelijk Verloop van een assessment Guidor EVC Certificaat 
Kandidaat komt binnen gaat zitten voor een commissie van 3 personen aan een tafel 
Kandidaat stelt zich voor, Commissie stelt zich voor. 
 
Portfolio komt op tafel en kandidaat presenteert zichzelf aan de hand van dit portfolio.  
Heeft hij/zij gedaan, waar gidst hij nu, hoe lang gidst hij al, voor wie gidst hij wat 
aantrekkelijk aan gidsvak etc . Dat duurt maximaal 5 minuten  
 
Commissie presenteert de eerste set van beelden uit blok 1 Steden  duur 15 minuten 
Commissie presenteert de tweede set van beelden uit blok 2 Economie Sociale 
verhoudingen duur 15 minuten 
Commissie presenteert de derde set van beelden uit blok 3 Landschap,  duur 15 minuten 
Commissie presenteert de vierde set van beelden uit blok 4 kunst, duur 15 minuten  
 
Kandidaat verlaat de kamer commissie overlegt en komt onmiddellijk met een oordeel dat 

wordt de kandidaat meegedeeld    

 

Gespreksleider maakt na afloop een korte notitie van de aandachtspunten die 

meegedeeld moeten worden aan de kandidaat. 

 

 
 

 


