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Richtlijnen voor de erkenning van informeel en nonformeel leren voor vakbondsvertegenwoordigers op
bedrijfsniveau

Introductie
Een goede mate van opleiding en kwalificatie is de sleutel tot
participatie en goede werkomstandigheden. Toegang tot onderwijs en
kwalificaties wordt echter voor veel mensen geweigerd. Het “rijken
worden rijker” fenomeen vindt plaats, werknemers met een goede
opleiding en training hebben een veel hogere participatiegraad in
verdere trainingsmaatregelen dan ongeschoolde en deels geschoolde
werknemers. De erkenning van informeel leren biedt een mogelijkheid
als hulpmiddel te dienen in deze situatie, aangezien het werknemers
de kans geeft om “bewijs” te vergaren van de vaardigheden die ze in
hun dagelijkse werk hebben opgedaan (en ook buiten het werk,
bijvoorbeeld met persoonlijke activiteiten en afspraken).

Waarom een
handleiding
voor de
erkenning van
informeel en
non-formeel
leren?

Tot op een zekere hoogte kan ook worden gesteld dat informeel leren
erkend wordt op de arbeidsmarkt. Het staat vast dat de overgrote
meerderheid van werkgevers een vaardige werknemer met brede
praktische ervaring verkiest boven een werknemer die nog nooit een
bedrijf van binnen heeft gezien. Maar de vraag is hoe deze erkenning
geformaliseerd kan worden en hoe werknemers een voordeel kunnen
halen uit hun werkervaring, bijvoorbeeld hun verworven competenties
in non-formele leercontexten.
Onderwijs, beroepsonderwijs of algemeen, is een vorm van valuta. Het
is in ons belang om de collega’s te helpen, vooral de niet- en
laaggeschoolde, om hun competenties erkend te krijgen. Ondanks het
toenemende belang van deze kwestie, zijn er in feite nog maar weinig
mogelijkheden in de meeste Europese landen die werknemers in staat
stellen om hun competenties die ze in een informele setting verworven
hebben te laten erkennen. Deze richtlijnen zijn specifiek gericht op
vakbondsvertegenwoordigers en ondernemingsraden
binnen
bedrijven, die actief in het veld willen worden. Er is een goede actie
scope voor ondernemingsraden en vakbondsvertegenwoordigers om
collega’s te ondersteunen in het erkenningsproces, en tevens om
modellen te ontwikkelen voor de erkenning van competenties die
verkregen zijn uit informeel en non-formeel leren binnen het bedrijf.
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De Engelse term VPL zal in het Nederlands EVC worden genoemd.
Deze richtlijnen omvatten:
• een uitleg van termen en context van de kwestie van het
erkennen van informeel en non-formeel leren,
• een overzicht van de juridische situatie omtrent de kwestie,
waarin de bestaande mogelijkheden van non-formeel en
informeel leren binnen het formele kwalificatiesysteem en op
bedrijfsniveau wordt besproken
• good practices
• de scope van actie voor vakbondsvertegenwoordigers binnen
het bedrijf om op dit gebied actief te worden
• Checklists: Een duidelijk overzicht van waar aan moet worden
gedacht wanneer je actief wordt
• Toolbox: Hulpmiddelen en materialen die mogelijk nuttig zijn
voor het proces
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Wat zit er in?

Verklaring van termen
Er kan een groot aantal definities worden gevonden over de
terminologie van een leven lang leren – sommigen lopen sterk uiteen.
We hebben besloten om in deze richtlijnen de CEDEFOP definities te
gebruiken.
Bron: CEDEFOP, European Guidelines for validating non-formal and informal
learning, 2009

Wat is een competentie?
Een competentie beschrijft de totaliteit van kennis en vaardigheden die
een individu in staat maken situationeel en op een zelfgeorganiseerde
manier te handelen.
Wat is formeel leren?
Non-formeel en informeel leren worden meestal gedefinieerd in
tegenstelling tot formeel leren. CEDEFOP definieert formeel leren als
bepaald door “opleidingsinstellingen, gestructureerd (in termen van
leerdoelen, leertijd of ondersteuning bij het leren) en leidend tot een
certificering. Formeel leren is intentioneel vanuit het perspectief van de
leerling.“
Wat is non-formeel leren?
“Non-formeel leren wordt niet geleverd door een opleiding of
onderwijsinstelling en leidt normaal gesproken niet tot een formele
certificering. Het is echter gestructureerd in termen van leerdoelen,
leertijd en ondersteuning bij het leren. Non-formeel leren is
intentioneel vanuit het perspectief van de leerling.“
Non-formeel leren kan tot certificering leiden die niet erkend wordt in
het formele VET systeem en / of niet leidt tot erkenning binnen het
formele systeem (bijvoorbeeld toegang tot vervolgopleidingen). Nonformeel leren omvat, onder andere, taalcertificaten, IT certificaten,
vendour-based certificaten, etc.
Wat is informeel leren?
CEDEFOP definieert informeel leren als “leren resulteert uit activiteiten
uit het dagelijkse leven die gerelateerd zijn aan werk, familie of vrije
tijd. Het is niet gestructureerd (in termen van leerdoelen, leertijd en/of
ondersteuning van het leren). Het leidt normaal gesproken niet tot
Erkenning van informeel leren - Richtlijnen voor
vakbondsvertegenwoordigers
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certificering. Informeel leren kan intentioneel zijn, maar is in de meeste
gevallen niet intentioneel (of incidenteel/toevallig).”
Hoe werkt informeel leren?
In veel gevallen zijn verschillende vormen van leren met elkaar
verstrengeld. Dit betekent dat, bijvoorbeeld in opleidingen op het werk,
duaal beroepsonderwijs, maar ook in vervolgopleidingen naast het
werk, vaak meerdere of alle verschillende vormen van leren parallel
plaatsvinden.
Het belangrijkste verschil tussen informeel en non-formeel / formeel
leren is dat het plaatsvindt in een niet-gerichte setting die normaal
gesproken onbewust is. De leerling is niet gericht op het ontwikkelen
van competenties, hij/zij is zich niet eens bewust van het leerproces.
Daardoor zijn er weinig leeruitkomsten (vaardigheden, kennis,
competenties) die enkel verkregen zijn door een enkele vorm van
leren, daarentegen ontwikkelen, verbreden en hangen professionele
competenties normaal gesproken af van een combinatie van gericht
leren en ervaring en herhaling, wat beide informeel leren is.
Validatie en certificatie van competenties uit informeel en nonformeel leren
De Europese Raad erkent het belang van het leren buiten het formele
onderwijssysteem en heeft in 2004 gemeenschappelijke beginselen
voor de identificatie en validatie van non-formeel en informeel leren
opgenomen. Deze werden in 2012 vernieuwd (zie Verwijzingen).
De term validatie wordt verschillend gebruikt in de Europese Lidstaten,
wat vaak tot verwarring leidt. Voor sommige leden omvat de term de
identificatie evenals de beoordeling en erkenning van non-formeel en
informeel leren. CEDEFOP heeft een uitgebreid rapport opgesteld
over de definitie, het begrip en de praktijk van validatie in Europa (zie
Verwijzingen: CEDEFOP 2009).
Om twee voorbeelden te geven: In Frankrijk is het systeem van
validatie van leren door ervaring (validation des acquis de
l’expérience, VAE) juridisch gedefinieerd en gereguleerd. In dit
systeem kan ervaringsleren van kennis, vaardigheden en
competenties leiden tot het uitreiken van een volledige certificatie en
kan het worden toegepast op alle diploma’s, titels en certificaten die
zijn opgenomen in het nationale register van beroepsonderwijs
certificaties.
In het Verenigd Koninkrijk verwijst validatie naar het proces van het
onderzoeken van het diploma van een universiteit om er zeker van te
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zijn dat het overeenkomt met de standaarden.
Procedures voor de erkenning van informeel en non-formeel leren
worden normaal gesproken gestructureerd in tenminste vier fases:
1.

Identificatie van leeruitkomsten (bestaande informeel en
non-formeel verworven leeruitkomsten worden opgevangen en
gedocumenteerd)
2.
Beoordeling van leeruitkomsten (beoordeling door experts
ter voorbereiding op validatie)
3.
Validatie van leeruitkomsten (de bestaande informeel en
non-formeel verworven leeruitkomsten worden onderzocht en
beoordeeld door een validerend orgaan – competent orgaan)
4.
Certificering van leeruitkomsten (Leeruitkomsten worden
gecertificeerd door een certificerend orgaan – competent
orgaan)

Erkenning refereert dus niet alleen naar erkenning door het uitgeven
van formele certificaten, maar omvat deze mogelijkheid. Enkel de
certificering van dergelijke leeruitkomsten kunnen leiden tot toewijzing
aan het kwalificatieraamwerk.
Verschillende landen hebben verschillende procedures voor validatie
en certificatie. Het is belangrijk dat vakbondsvertegenwoordigers
binnen bedrijven op de hoogte zijn van deze procedures, waaronder
rechten, kosten, toegang, etc. Deze worden voor uw land gedetailleerd
beschreven in het hoofdstuk “Nationale Situatie”.

Waarom informeel leren erkennen? Mogelijkheden en
sterke punten?
De meeste Europese landen plaatsen nog steeds een grote nadruk op
formele leerroutes, competenties die verkregen zijn buiten het formele
systeem, door non-formeel en informeel leren worden daardoor niet
“bewezen” door certificaten, worden niet gelijk gesteld als
competenties die zijn verkregen in formele leersettings. Op z’n minst is
het moeilijk voor individuen om dergelijke competenties te bewijzen en
daarmee een soort van vergoeding te ontvangen. Dit is vooral het
geval voor ongeschoolde en laaggeschoolde werknemers, degenen
die het meest bedreigd worden door precaire levensstandaarden,
werkloosheid en lage lonen. De erkenning van competenties uit
informele en non-formele competenties is daardoor een zeer
belangrijke kwestie voor de vertegenwoordiging van werknemers.

Hoe kunnen
individuen
bewijzen waar ze
toe in staat zijn?

Wat hebben
werknemers
eraan?

Informeel en non-formeel leren heeft altijd een belangrijke rol gespeeld
in het beroepsonderwijs, maar heeft zelden dezelfde mate van
acceptatie ontvangen als formeel leren. Het valideren en erkennen
Erkenning van informeel leren - Richtlijnen voor
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van non-formeel en informeel leren krijgt steeds meer aandacht als
een onderdeel van een leven lang leren. Meer en meer landen leggen
de nadruk op het belang van het waarderen van leren dat buiten de
formele systemen plaatsvindt – met name op de werkvloer. Wat al een
lange tijd geaccepteerd wordt door veel verschillende actoren,
namelijk dat de werkplaats een ideale leeromgeving is, vindt nu
acceptatie in de poging om competenties die verkregen werden uit
informele en non-formele settings gelijker te behandelen. Het doel van
dit proces is om individuen in staat te stellen hun competenties
zichtbaar te maken en ze aan hun werkgevers te bewijzen.

Wat heeft de
economie
eraan?

Een andere reden om de erkenning van informele en non-formele
competenties te erkennen is het probleem van tekorten aan
vaardigheden. Het zichtbaar maken van stille competenties kan
helpen om de vereiste competenties te lokaliseren die al bestaan,
maar tot dan toe onzichtbaar zijn gebleven. Dit geldt met name op het
bedrijfsniveau.
De erkenning van competenties die verkregen zijn in informele en nonformele settings zouden het verkrijgen van kwalificaties van algemene,
universitaire en beroepsonderwijs opleidingen moeten bevorderen.
Doelgroepen:
Wie kan er voordeel hebben van de erkenning van informeel / nonformeel verkregen competenties?
De erkenning van competenties die verkregen zijn uit informeel / nonformeel leren kan in het algemeen ten goede komen van individuen
met professionele ervaring. De volgende groepen kunnen er voordeel
van hebben:
• ongeschoolde en laaggeschoolde werknemers (doel:
integratie in het formele onderwijssysteem, verzekeren van
werk, verhogen van inzetbaarheid, verlagen van de risico’s van
werkloosheid, verhogen van loon, verlagen van de risico’s van
tekorten aan vaardigheden)
• migranten (doel: in staat stellen van erkenning van kwalificaties,
verhoogde mobiliteit, verzekeren van werk, verhogen van
inzetbaarheid, verlagen van de risico’s van werkloosheid,
verhogen van loon, verlagen van de risico’s van tekorten aan
vaardigheden)
• ervaren werknemers (verzekeren van werk, het zichtbaar
maken van ervaringsleren, erkennen van een leven lang leren)
• individuen bereid om mobile te zijn binnen het
onderwijssysteem (permeabiliteit, betere toegang tot hoger
onderwijs, individuele carrièrepaden mogelijk maken, verlagen
van de risico’s van tekorten aan vaardigheden)
• geschoolde werknemers (doel: transnationale mobiliteit,
permeabiliteit, erkenning van een leven lang leren, verlagen
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Wie kan zijn
voordeel halen uit
de erkenning van
informeel en nonformeel leren?

Wie kan hier
voordeel van
hebben?

van de risico’s van tekorten aan vaardigheden)
Competenties uit informeel leren worden steeds meer gewaardeerd.
Informeel leren wordt gezien als een belangrijke factor in de
ontwikkeling van competenties (bijvoorbeeld door ervaring, verdiepen
en verbreden van competenties). Competenties uit informeel leren
worden zeer gewaardeerd, omdat ze bijdragen aan het vermogen om
te reageren op veranderende eisen en daarmee een belangrijke rol
spelen in het leven lang leren. Tegelijkertijd nemen ze deel aan
probleemoplossing, de ontwikkeling van strategieën en innovatieve
ontwikkelingen (zie Verwijzingen: Blings, Spöttl 2011). Dreyfus stelde
al dat subject-gerelateerde kennis, dus kennis die gehaald wordt uit
formele of non-formele leercontexten belangrijker is voor nieuwkomers
en beginners, terwijl de competente werknemers, de experts in hun
domein terugvallen op gereflecteerde ervaringen in hun werk. Dit
brengt ons naar een belangrijke kwestie en een mooie kans tot actie
voor vertegenwoordigers binnen bedrijven, namelijk de kwestie van
het verschuiven van informele leerprocessen van het onbewuste naar
het bewust. Mogelijkheden voor u om dit te faciliteren worden
opgesomd in de sectie “Scope voor actie”.

Waarom met een kritisch oog blijven
Uitdagingen, risico's en zwakke punten?

Wat maakt
informeel leren
anders?

kijken?

Sommigen stellen dat de trend om de nadruk meer te leggen op de
erkenning van competenties uit informele leercontexten een
bedreiging kan vormen voor het diepgewortelde formeel leren en
opleidingstradities en hun waarde.

Uitdagingen…
Wat moet nog
gedaan worden?

Tot op de dag van vandaag beschikt het overgrote deel van de
Europese lidstaten over onvoldoende procedures voor de erkenning
van informele competenties. Zo lang het erkenningsproces niet leidt
tot formeel geaccepteerde certificaten, en zo lang als bewijzen van
non-formeel leren niet worden overwogen in dergelijke processen,
zullen aangeleverde oplossingen voor dit probleem grotendeels
window-dressing blijven.
De uitdagingen met betrekking tot de erkenning van informeel en nonformeel leren blijven nog steeds zeer verschillend. Op het
methodologische niveau moet nog steeds onderzoek worden gedaan
naar goede beoordelingsmethoden. Op politiek-institutioneel niveau
moet nog veel werk worden verricht richting een betere en eerlijkere
erkenning. Er zijn nog steeds verschillende onbeantwoorde vragen op
dit gebied. Ze omvatten zaken als of en welk verschil tussen
competenties / leeruitkomsten komen uit verschillende leersettings. Dit
is tot op heden nog niet op bevredigende wijze beantwoord.
Erkenning van informeel leren - Richtlijnen voor
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Onze eisen
De erkenning van Non Formeel en Informeel Leren in Nederland wordt
de Erkenning van Verworven Competenties – EVC genoemd. De
afkorting EVC wordt ook gebruikt voor “ErVaringsCertificaat”, een
certificaat dat de competenties met betrekking tot het formele
kwalificatiesysteem beschrijft. Het EVC systeem is een nationaal
initiatief, met gereguleerde kwaliteitsstandaarden en een database van
toegelaten aanbieders van EVC. In theorie is dit systeem voor
iedereen toegankelijk. De grote meerderheid van procedures ligt
binnen Beroepsonderwijs en Training, beide georganiseerd door
commerciële bedrijven en regionale scholen. EVC voor hoger
onderwijs bestaat nog steeds, maar is veel minder verspreid door het
land. Financieel wordt EVC vaak betaald door werkgevers. Voor zowel
werkgevers als werknemers kunnen de kosten voor formele en
erkende EVC procedures van de belasting worden afgetrokken. Dit
ziet er misschien ideaal uit, maar er zijn nog drie problemen:
1. De kwaliteit van de certificatie in het formele EVC system is
zwak. De Onderwijsinspectie van het Nederlandse Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap concludeerde al twee
keer (2009 en 2012) dat de kwaliteit van de certificatie zeer
zwak is en snel verbeterd moet worden. Dit is natuurlijk ook een
probleem voor de vakbond: als er twijfel bestaat over de
kwaliteit van de EVC, kan de waarde van certificaten of zelfs
uitgegeven diploma’s na een EVC procedure kelderen voor
werkgevers, dus voor de werknemers.
2. Volgens de verklaring van Agnes Jongerius, de voormalige
voorzitter van de grootste Nederlandse Federatie van
Vakbonden, FNV, is inspanning nodig om te voorkomen dat
EVC een “exclusief speeltje” wordt voor de werkende mensen.
“Ik ben bezorgd over de positie van de werklozen. Ze liggen zo
goed als buiten de arbeidsmarkt en hebben geen werkgever die
voor hun EVC-procedure zal betalen”, stelde Jongerius. FNV
werkt aan het proces van het introduceren van een procedure
die gericht is op werklozen. Momenteel vindt FNV dat EVC
opgedeeld moet worden in twee aparte procedures: een met
betrekking op formeel onderwijs, georganiseerd door of namens
scholen, waarbij competenties aan vervolgonderwijs worden
gekoppeld. En de andere is gericht op carrièrepaden, waarbij
sterke punten van ervaring worden geïdentificeerd om aan
verdere activiteiten voor het individu te bouwen.
3. De situatie ziet er beter uit voor werknemers. EVC is een
werknemersrecht
in
20%
van
de
collectieve
arbeidsovereenkomsten, volledig betaald door de werkgevers.
Er moet echter nog een hoop werk worden gedaan om het
recht op EVC in de overige 80% van de collectieve
arbeidsovereenkomsten in te voeren! Sociale partners zijn
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Erkennen van
informeel en
non-formeel
leren – uit het
standpunt van de
vakbond

hierover overeen gekomen in een convenant, waarin
samenwerking op het gebied van het erkennen en valideren
van non-formeel en informeel leren tot 2020 wordt vastgesteld.

Juridische situatie - mogelijkheden voor erkenning
De situatie in Europa
De situatie in Europa met betrekking tot de erkenning van informeel en
non-formeel leren blijft gedifferentieerd. Veel landen hebben nog
steeds geen goede systemen van erkenning en leggen sterk de
nadruk op de formele sector, terwijl andere landen een goede aanpak
hanteren.
Verschillende methoden van erkenning in Europa kunnen dienen als
good practice voorbeelden, maar ze zijn niet per se overdraagbaar
van land tot land, aangezien de aanpak voor erkenning ingebed is in
nationale VET systemen die per land verschillen. Dit is de reden
waarom we ons in deze handleiding richten op de huidige nationale
situatie (zie het volgende hoofdstuk), maar we willen toch een aantal
good practice voorbeelden geven van verschillende Europese landen
om u een idee te geven van welke verschillende methodes bestaan.

Nationale situatie
Nationaal niveau
In Nederland kan in principe iedereen een VPL procedure aanbieden.
Om echter gebruik te kunnen maken van de financiële regelingen
(belastingaftrek, opties in collectieve arbeidsovereenkomsten en
formele certificatie) moet de VPL procedure gecertificeerd en
geregistreerd zijn. Het register van erkende VPL aanbieders wordt
onderhouden door de overheid, de uitvoerende dienst van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs). Het register kan gevonden worden op
http://www.kenniscentrumevc.nl/index.php/2011-12-02-11-40-54/register-iframe.
Kandidaten kunnen zoeken op specifieke kwalificaties, beroepen of
aanbieders. Bij het zoeken naar procedures wordt alle relevante
informatie die door de aanbieder wordt geleverd getoond, evenals
regionale beperkingen, of begeleiding op het werk kan worden
geleverd, kosten, etc. De kosten van een EVC procedure variëren van
€ 850,00 tot € 1.250,00. De meeste procedures zijn gekoppeld aan het
formele Nederlandse kwalificatiesysteem. De grote meerderheid van
VET-kwalificaties liggen op EQF niveau 2-4, maar sommigen hebben
ook op hoger niveau (bachelor).
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Vanwege het feit dat de meeste financiële bepalingen (vooral
georganiseerd door de Nederlandse belastingkantoren) een koppeling
tussen EVC en formele standaarden vereisen, bestaan er bijna geen
procedures zonder koppeling met standaarden. Hoewel branche
specifieke standaarden een optie kunnen zijn, is EVC in de meeste
gevallen direct gekoppeld aan het formele Nederlandse
kwalificatiesysteem, en leidt dus tot certificaten en diploma’s uit het
reguliere onderwijssysteem.
In sommige gevallen kunnen kandidaten een compleet diploma of
(een aantal) officiële certificaten verkrijgen op basis van het
kwalificatiesysteem. In veel gevallen is er echter een limitatie tussen
de bewezen competenties en de eisen van de standaard. Dan wordt
meestal een Ervaringscertificaat uitgegeven, wat de bewezen
competenties in de taal van het kwalificatiesysteem beschrijft,
waarmee de kandidaat eveneens aan het kwalificatiesysteem wordt
gekoppeld. In feite zijn tot nu toe twee systemen gebruikt (zie
hieronder voor de meest recente ontwikkelingen!):
- ‘Ervaringscertificaat’. Zoals gezegd is dit een formele procedure
waarin een kandidaat zijn/haar leeruitkomsten geaccrediteerd
kan krijgen. Het is een summatieve aanpak; er wordt naar het
portfolio gerefereerd als specifieke standaard en de accreditatie
bestaat uit een aantal credits die gebruikt kunnen worden voor
een gekwalificeerde instelling of school. Het portfolio is daarom
slechts een dossierportfolio of showcase van de relevante
leeruitkomsten die aan de specifieke standaard worden
gerefereerd
- ‘Ervaringsprofiel’. Dit is een opzet voor een generiek,
persoonlijk portfolio. Het is formatief georiënteerd en is gericht
op validatie van de generieke competenties van een kandidaat.
Het geeft advies over de mogelijke kansen tot accreditatie of
ontwikkelingsstappen. Het wijst er ook op wat gedaan moet
worden wanneer een specifieke kwalificatie of diploma op het
spel staat.
Hoewel dit system er degelijk uitziet, kunnen drie belangrijke
problemen worden geïdentificeerd:
- Effectiviteit: in sommige gevallen worden de resultaten van
procedures (Ervaringscertificaat) niet erken door andere
instellingen of zelfs werkgevers;
- Kwaliteit: de Onderwijsinspectie oordeelde dat het grootste deel
van de procedures kwaliteit missen. Daardoor is in 2013 een
intensief programma gestart om het systeem van EVC te
verbeteren;
- Kwantiteit: het aantal procedures neemt af. Ook het aantal EVC
aanbieders neemt af, zelfs regionale scholen stoppen ermee of
bevriezen hun activiteiten. Gezien dit feit, zie de tabel
hieronder, spelen blijkbaar meer problemen.
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Schatting van voltooide EVC procedures in Nederland

2008
12.500

2009
15.700

2010
22.000

2011
17.700

Het is waarschijnlijk dat EVC zich de komende jaren zal ontwikkelen
naar twee verschillende procedures:
- Pad 1, gericht op inschrijving in het onderwijssysteem. In plaats
van EVC ‘voor de poort’, zal het zich waarschijnlijk ontwikkelen
als een gedetailleerd systeem voor vrijstellingen. Een voordeel
kan zijn dat het onderdeel worden van de onderwijsinstellingen,
het ook deels gefinancierd zal worden door / binnen het
onderwijssysteem;
- Pad 2, gericht op de arbeidsmarkt, waarbij inzetbaarheid wordt
verhoogd. In combinatie met de formele onderwijsstandaarden
(crebo and croho1), of standaarden van branches.
Dit is een belangrijke ontwikkeling voor vakbonden, aangezien de
focus zal liggen op:
- Kwaliteit: directe betrokkenheid van de overhead is nodig om de
kwaliteit van de systemen te garanderen;
- Koppeling: de twee systemen moeten gekoppeld worden, zodat
de resultaten van een pad gebruikt kunnen worden in het
andere pad. Dit geeft mogelijk ook de noodzaak aan van
betrokkenheid van de overheid.
Bedrijfsniveau
De eerste stap is om te bekijken of EVC een formeel recht is dat is
overeen gekomen in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Dit is
al het geval in 20% van de CAO’s, en er zullen er meer volgen tot
2020. Sociale partners zijn overeen gekomen dat geld voor onderwijs
– betaald door sociale partners binnen een sector – gebruikt kan
worden voor EVC.
Om te beginnen met een procedure kan contact worden opgenomen
met een begeleidingsbedrijf en kunnen concrete procedures worden
geïntroduceerd aan de collega’s (bijvoorbeeld sectorspecifiek).
Vakbondsvertegenwoordigers kunnen een begeleidingssysteem
invoeren om kandidaten te helpen de juiste procedure te kiezen (en
daarmee de juiste onderwijsstandaard). Er zou ook een procedure
aanwezig moeten zijn die leidt tot een Ervaringsprofiel.

Wat zijn de
mogelijkheden
en rechten van
ondernemingsr
aden?

In de meeste gevallen zal het management van het bedrijf bereid zijn
te assisteren in het proces. Als EVC in de CAO zit, zullen ze
simpelweg wel moeten. Zo niet, dan kan EVC buiten het bedrijf
worden georganiseerd, gebruik makend van de fiscale faciliteiten die
1

Het Nederlandse kwalificatiesysteem maakt gebruik van twee registers: crobo voor VET en croho voor
hoger professioneel onderwijs. Al het officiële onderwijs leidt richting kwalificatie van een van de twee
registers
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beschikbaar zijn voor iedere Nederlandse werknemer. Afhankelijk van
de situatie (bang voor baanverlies of de wens voor verdere
ontwikkeling) kan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV) of een onderwijsinstelling (verbonden aan de sector (branche
school of opleidingsschool of aan het reguliere onderwijssysteem
(ROC)) hulp bieden.
Rechtsgrondslag
Er zijn in Nederland geen specifieke wetten met betrekking op de
validatie van non-formeel en informeel leren. Validatie is meer ingebed
in bestaande wetten in de onderwijssector. Er is echter een informeel
recht voor burgers zonder een formele start-kwalificatie (equivalent
aan EQF-niveau 2) om dit kwalificatieniveau te behalen. Hij/zij heeft
toegang tot iedere VETschool en kan een onderwijsprogramma voor
dit doel volgen, met of zonder formele VPL-procedure.
Met betrekking tot het beroepsonderwijs en trainingssector, was de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB, 1996) de basis voor het
ontwikkelen van een nationale standaard voor de erkenning en
certificering van verkregen vaardigheden in de VET-sector. In het
classificatieschema voor het ontwikkelen van de standaarden in de
kwalificatiestructuur van Nederlandse VET werd uitdrukkelijk vermeld
als doel van de kwalificatie: “om erkenning van eerder of elders
verkregen vaardigheden te faciliteren”(informeel of non-formeel leren).
Deze kwalificatiestructuur als basis voor het beoordelen van eerder
leren is daarom zo belangrijk, omdat het het mogelijk maakt om
certificaten uit te geven waaruit sociale rechten kunnen worden
ontleend. Het voorkomt ook dat een onderscheid kan worden gemaakt
in de kwaliteit van de verkregen vaardigheden op basis van een
leerpad onafhankelijke beoordeling (informeel of non-formeel leren).
Zowel de resultaten van formeel als informeel/non-formeel eerder
leren worden beoordeeld door een systeem van onafhankelijke
beoordeling van leerpaden.
In grotere bedrijven (> 50 werknemers) kan de verplichte
ondernemingsraad natuurlijk een EVC proces starten. In ieder bedrijf
met meer dan 10 werknemers (en natuurlijk minder dan 50) kan
personeelsvertegenwoordiging worden georganiseerd. De werkgever
moet voldoen aan de wet als een meerderheid van de werknemers dit
eisen. Vakbondsvertegenwoordigers zullen door hun vakbond worden
geholpen, of kunnen de mogelijkheden en regels nakijken op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemingsraad/regels-ondernemingsraad.

Best practice

Good practice voorbeelden
De ROCKWOOL Group is wereldleider in het aanbieden van
innovatieve producten en systemen op basis van steenwol, waarmee
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de omgeving en de kwaliteit van leven wordt verbeterd. In een
Europees project vindt een case study plaats over de fabriek in
Roermond, waar ongeveer 1.200 mensen werken (400 kantoor en 800
productie).
Sinds de jaren ’90 is de rol van leren een belangrijk onderdeel in het
Human Resource Management beleid van Rockwool. In de fabriek in
Roermond kan dit worden gezien als een continu proces van het
koppelen van leren en werken voor iedere individuele werknemer op
basis van competentie-gestuurde beoordelingsmethoden en
werkgebaseerde ontwikkelingsprogramma’s:
-

-

-

-

Beoordeling wordt gezien als een summatieve en formatieve
methode voor het verbeteren van de prestaties van zowel de
werknemers voor het bedrijf als het van bedrijf voor de
werknemers.
Leerdoelen zijn gericht op inzetbaarheid en kwalificatie, aan de
ene hand voor het versterken van de werkprocessen en aan de
andere hand voor het creëren van empowerment en het bieden
van interne/externe carrièremogelijkheden voor de werknemers.
Ontwikkeling is gericht op het faciliteren van leertrajecten die
nuttig zijn voor inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en
interne/externe carrière – stappen van de werknemers.
VPL is de methode voor het koppelen van de potentie van
werknemers aan de behoefte aan competenties in de
functiegroepen. Het wordt ingezet als een multi-gerichte en
enkele-gerichte methode voor duurzaam HRM.

VPL werd in 2001 in de praktijk gebracht, toen het bedrijf de klassieke
benadering van HRM wilde verbreden – met een primaire rol voor
leren in de vorm van formele leeruitkomsten, zoals kwalificaties en
certificaten – richting een meer staf-gestuurd HRM – met
samenwerking (co-makership) van de werknemers in de
besluitvorming van leerdoelen. De altijd veranderende technologische
ontwikkelingen, de tekorten aan gekwalificeerde werknemers, de
interne vraag naar meer flexibiliteit en inzetbaarheid, overtuigden
Rockwool om VPL in de bestaande training en ontwikkelingsbeleid van
het bedrijf op te nemen.
In de periode 2003-2013 waren 77 werknemers in een multi-VPL
procedure en 9 in een enkele VPL procedure betrokken. In dezelfde
periode vervulden 450 werknemers traditionele leerprogramma’s in
VET scholen. Dus ongeveer 16% van alle werknemers die de laatste
10 jaar betrokken was bij een vorm van opleiding, werd met VPL
opgeleid. Indirect waren 55 werknemers in deze zelfde periode
betrokken met VPL: beoordelaars, begeleiders, managers en HRMpersoneel.
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Het ‘Rockwool Carrière model’ biedt alle werknemers de mogelijkheid
om te groeien. Maar waar voorheen de focus op opleiding lag, kunnen
werknemers nu op iedere mogelijke manier in zichzelf investeren
(werkgebaseerd leren, zelfstudie, leren op afstand, coaching op het
werk, externe traineeships, etc.) zo lang ze voldoen aan de eisen in
termen van vaardigheden en competenties die nodig zijn voor een
gewenste functie. VPL is de hoeksteen in dit HRM-beleid van
Rockwool, met een focus op het zelfsturende karakter van leren voor
in het belang van zowel het bedrijf als de werknemers zelf.
Lees

meer op: http://www.observal-net.eu/content/netherlands-case-study-2013vnil%E2%80%90steered-career-management-personal-development#sthash.nL9LrLWz.dpuf

Scope van actie - Erkenning van
competenties
als
actieveld
werknemervertegenwoordigers

informele
voor

Het heeft grote voordelen voor individuen en voor bedrijven! Als
vertegenwoordigers van werknemers zouden we ons eerst moeten
richten op enkele voordelen voor de individuen:
Goede waarderingsprocessen bieden formatieve beoordeling die
individuen in staat stellen om competenties te ontdekken waar ze zich
tot dan toe niet bewust van waren. De werkplaats is een uitstekende
omgeving om in te leren.
Er
zijn
algemeen
gesproken
twee
actiegebieden
voor
ondernemingsraden en vakbondsvertegenwoordigers:
1. Het informeren, aanmoedigen en ondersteunen van collega’s
om hun competenties binnen het formele systeem erkend te
krijgen. Als VPL in de CAO zit, gebruik het dan! Zo niet, wees je
dan bewust van de belastingvoordelen waar je werknemers
gebruik van kunnen maken.
2. Het opzetten van modellen van erkenning van competenties uit
informeel en non-formeel leren. Introduceer ten minste een
manier van het ‘Ervaringsprofiel’ dat individuen kunnen
gebruiken om hun weg door het onderwijssysteem te vinden.
Wees je bewust van de hulp die organisaties voor je specifieke
industrie of sector bieden.
In de volgende hoofdstukken hebben we de actiescope in dit veld
beschreven. Het is belangrijk om te onthouden dat het ultieme doel
altijd erkenning binnen het formele systeem zou moeten zijn,
aangezien dit leidt tot de grootste voordelen voor het individu, maar er
moet ook rekening mee worden gehouden dat het opzetten van
documentatiemodellen en het beoordelen van competenties ui
informeel en non-formeel leren binnen je bedrijf ook kunnen leiden tot
belangrijke voordelen voor de betreffende collega’s. Afhankelijk van de
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Waarom actief
worden?

situatie binnen uw bedrijf, zou dit kunnen leiden tot promotie, beter
salaris, betere identificatie van trainingsbehoeften en mogelijkheden
en / of betere carrièremogelijkheden (binnen en buiten het bedrijf) voor
de collega in kwestie.
Voor dit doel hebben we een 3-stappen-model beschreven over hoe u
actief kunt worden in dit veld, beginnend bij informatie, documentatie
van competenties en beoordeling van competenties.

Aan de slag gaan – hoe benader je deze kwestie op bedrijfsniveau
Zoals hierboven beschreven, zijn er niet alleen voordelen voor
werknemers, maar ook voor bedrijven. Hier zijn een aantal
voorbeelden die gebruikt kunnen worden om het management van het
bedrijf te overtuigen van de voordelen van het beginnen van het
erkennen van informeel en non-formeel leren op bedrijfsniveau:
- Het gebruik van validatieprocedures kan competenties helpen
identificeren en beter verdelen in het bedrijfsproces
- Het beoordelen van bestaande en vereiste competenties kan
mogelijkheden voor procesverbeteringen en innovatie
ontdekken
- Het valideren van competenties uit informeel en non-formeel
leren kan helpen om ontbrekende vaardigheden te identificeren
en opleiding op maat binnen het bedrijf daarop toe te passen
Een modelproces voor validatie in bedrijven:
Verhoog
betrokkenheid

De ondernemingsraad wordt zich bewust van
de mogelijkheden en begrijpt wat er gedaan
kan worden en hoe. De betrokkenheid tot
een
vaardigheden
en
competentie
documentatie niveau wordt gedeeld over
besluitvormingsniveaus
Beoordeling
van Alle (verwachte) functies en werkplaatsen in het
vereiste
bedrijf
worden
beschreven,
vereiste
competenties
competenties om deze functies te voltooien
worden gedefinieerd.
Informatie
van De betrokkenheid van kandidaten vereist
kandidaten
informatie over het proces, de doelen, de
mogelijkheden en de moeilijke punten, kritieke
situaties die ze mogelijk tegen kunnen komen.
Portfolio voltooiing
De
kandidaten
voltooien
het
portfolio,
rapporteren alle educatieve, opleidings- en
werkervaring en voegen bewijs toe van
verworven
gedocumenteerde
of
nietgedocumenteerde competenties. Dit kan door
zelfbeoordeling worden gedaan.
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Hoe benader je
dit op
bedrijfsniveau?

19

Beoordeling

Een beoordelingsgroep (idealiter bestaande uit
vertegenwoordigers van HR en werknemers)
kunen het profiel beginnen te evalueren. Het is
ook mogelijk om externe beoordelaars erbij te
betrekken.
Persoonlijk
Resultaten van beoordeling worden besproken
OntwikkelingsPlan
met de kandidaten en vormen de basis van een
(POP)
persoonlijk
ontwikkelingsplan
dat
de
competenties en de behoeften van de kandidaat
en het bedrijf meeneemt.
Beroepsopleiding
Training op maat wordt gedefinieerd op basis
van de POP
Validatie
van De competenties worden door het bedrijf
competenties
gevalideerd, bijvoorbeeld in de vorm van een
persoonlijk certificaat. De validatie vindt
overweging in de planning van de werkplek,
toekomstige training en ontwikkeling en betaling.
Gebaseerd op CEDEFOP, 2009

Informatie: individuen informeren over de mogelijkheden - de
eerste stap richting erkenning
Voordat een individu de beslissing maakt om erkenning van informeel
en non-formeel leren na te streven, moet hij/zij eerst weten wat de
toegevoegde waarde zal zijn, wat van het proces verwacht kan
worden, wat de kosten zullen zijn etc. Het informeren van collega’s die
geïnteresseerd zijn in het valideren van hun competenties is de eerste
stap. Enkel door grondige en accurate informatie kunnen we toegang
tot erkenning van non-formeel en informeel leren mogelijk maken.
Toegang mogelijk maken:
1. Informeren over mogelijkheden
♦ Dit omvat informatie over tijdlijnen en mogelijke kosten (en
in hoeverre die kunnen worden vergoed)
♦ Dit omvat duidelijke informatie over de vereisten van het
validatieproces
♦ Dit omvat informatie over mogelijkheden om deel te nemen
in training voor het validatieproces plaatsvindt
Nog voor het maken van de beslissing om validatie van hun
competenties te krijgen, zouden individuen moeten weten wat de
toegevoegde waarde is, wat de implicaties voor hun kunnen zijn, wat
ze verwachten, welke mogelijkheden er zijn, etc. Om werknemers in je
bedrijf te ondersteunen, zou het leveren van informatie over de
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Ondersteunen
van collega’s om
hun
competenties
erkend te krijgen

Informatie over de
mogelijkheden van
erkenning is de
eerste stap!

mogelijkheden, wat deze inhouden, hun voordelen en nadelen de
eerste stap moeten zijn.
Informatie en begeleiding in twee stappen:
1. Oorspronkelijke informatie, geleverd door de ondernemingsraad
/ werknemersvertegenwoordiging
2. Verwijzing naar counseling en begeleidende organen
Oorspronkelijke informatie kan worden uitgevoerd door de
werknemersvertegenwoordiging als er het gevoel is dat u genoeg over
de kwestie weet. Als echter meer informatie nodig is, is het goed om
uw collega’s te verwijzen naar counseling en begeleidende organen.
Hier is een lijst van organisaties die de diensten bieden waar u
mogelijk naar op zoek bent.
In de Checklist sectie zult u ook een checklist vinden voor welke
informatie beschikbaar moet zijn tot uw collega’s.

Documentatie van competenties
De documentatie van competenties uit informeel en non-formeel leren
is de tweede stap richting erkenning. Zoals hierboven beschreven is
dit ook een belangrijk onderdeel van veel procedures voor de
erkenning van competenties binnen formele systemen. Het kan echter
ook een nuttige aanpak zijn wanneer je procedures voor het erkennen
van informeel en non-formeel leren binnen je organisatie wil opzetten.
Er zijn verschillende manieren van het vastleggen van non-formele en
informele leerprocessen, vaker dan niet wordt een portfolio aanpak
gebruikt. Deze aanpak kan ook worden gebruikt voor
beoordelingsdoelen (zie het volgende hoofdstuk).
De portfolio aanpak is een proces met meerdere facetten. Het
combineert een verscheidenheid van middelen van documentatie van
leerprocessen. Er zit doorgaans een bepaalde vorm van
zelfbeoordeling in, waarin de leerling zijn leerprocessen en uitkomsten
zelf beoordeelt door middel van verschillende vormen van
documentatiehulpmiddelen
(bijvoorbeeld
CV-gebaseerde
of
werkprofiel-georiënteerde procedures). De zelfbeoordeling wordt
aangevuld door andere vormen van documentatie van leerprocessen.
Bewijzen van non-formeel leren (certificaten, bewijzen van deelname,
etc.) kunnen ook aan het portfolio worden toegevoegd. Als het
portfolio ook voor formatieve doeleinden wordt gebruikt (bijv. continue
leerprocessen),
kunnen
documentatiematerialen
zoals
dagboekbladen, persoonlijke ontwikkelingsplannen, etc. worden
opgenomen. Deze kunnen ook worden gebruikt voor beoordeling.
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Making
competencies
visible
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Het proces van het documenteren van leeruitkomsten, vooral in het
geval van portfolio ontwikkeling, kan zeer nuttig zijn voor leerlingen.
Het proces van het verzamelen van bewijzen van competentie en het
uitvoeren van zelfbeoordeling maakt een reflectie van leerprocessen
mogelijk, wat vooral belangrijk is voor informele leerprocessen,
aangezien de leerling normaal gesproken zich niet bewust is van het
feit dat hij / zij aan het leren is. Het proces van het documenteren van
leerprocessen en uitkomsten wordt daarmee dus onderdeel van het
leerproces zelf.
Voor dit doel alleen, kan het nuttig zijn om een intern bedrijfsmodel te
introduceren voor het documenteren van competenties van
werknemers. De documentatie kan vervolgens worden gebruikt om
verdere opleidingsbehoeften te identificeren, als een basis voor
erkenning binnen het formele systeem (indien van toepassing op uw
land), als onderdeel van personeelsontwikkeling, ook in het kader van
promoties, interne carrièreontwikkeling, loonsverhogingen of om
leeruitkomsten te kunnen bewijzen tegenover nieuwe potentiële
werkgevers.
Dit is een Engelstalig voorbeeld van een model over hoe documentatie
van competenties er in uw bedrijf uit zou kunnen zien:
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Er zijn verschillende benaderingen en verschillende typen portfolio’s,
maar ze bevatten doorgaans de volgende onderdelen:
• Een duidelijke reflectie van leeruitkomsten die voor
erkenningsdoeleinden worden vastgelegd
• Ze richten zich op de leerprocessen en uitkomsten van de
leerling
• Ze bevatten voorbeelden van het werk dat over een gehele
periode is verspreid in plaats van enkele meetmomenten.
• Ze bevatten werken die verschillende beoordelingsmethoden
vertegenwoordigen.
• Ze bevatten verschillende werken en evaluaties van dat werk
door de student, peers, en docenten, mogelijk zelfs reacties van
ouders.
Een deel van de hulpmiddelen voor het documenteren van
competenties is opgenomen in de toolbox.

Beoordeling van competenties
Het identificeren en valideren van non-formeel en informeel leren zou
voor ieder individu een vrijwillige maat moeten zijn. Om er echter voor
te zorgen dat de validatie en erkenning van informeel leren eerlijk en
toegankelijk is voor iedereen, moeten enkele beginselen worden
verzekerd. Er zou een voldoende mate van informatie voor alle
individuen moeten zijn om de voordelen en uitdagingen van validatie
en erkenning te begrijpen en om de potentiële kosten en inspanningen
van dit proces te begrijpen. Bovendien hebben individuen
ondersteuning nodig bij het beoordelen van hun eigen competenties
en de competenties die nodig zijn om een bepaalde kwalificatie te
behalen door erkenning van informeel leren.

De voordelen
van
zelfbeoordeling

Beoordeling van informeel en non-formeel leren is vaak gebaseerd op
een portfolio aanpak (zie documentatie van competenties) wat vaak
een vorm van zelfbeoordeling bevat. Zelfbeoordeling is een goed
beginpunt hiervan. Het stelt individuen in staat om te reflecteren over
hun leerprocessen en uitkomsten, hun vaardigheden en mogelijke
gebreken in hun competenties die gevuld kunnen worden door verdere
opleidingsmaatregelen. Zelfbeoordeling kan een begeleid proces zijn
(en zou dit moeten zijn!). De begeleider helpt het individu om zijn/haar
competenties te ontdekken. Informeel leren wordt gekenmerkt door de
onbewustheid van leerprocessen, waardoor individuen zich doorgaans
niet bewust zijn van de competenties die uit deze processen
voortvloeien.
Hoewel zelfbeoordeling vaak een onderdeel is van de validatie van
informele en non-formele leerprocessen, spleen verschillende typen
van externe beoordelingsmethoden een grotere rol in dit proces. Er
zijn veel verschillende hulpmiddelen om de uitkomsten van leren te
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beoordelen (ongeacht de aard van het leerproces). De
beoordelingshulpmiddelen of methoden zouden overeen moeten
komen met de aard van de leeruitkomsten die beoordeeld worden.
Theoretische leeruitkomsten kunnen bijvoorbeeld het beste worden
gevangen door verschillende methodes te gebruiken in plaats van
praktische vaardigheden.
Een van de beste voorbeelden van de vroege jaren van EVC in
Nederlands was gebaseerd op een methode van geformaliseerde peer
review. Het werk dat niet-gekwalificeerd personeel uitvoerde, werd
geanalyseerd door een regionale VET school. Dit werd vertaald naar
een (zeer klein) deel van het kwalificatiesysteem. Vervolgens werden
enkele medewerkers (2 of 3) opgeleid om de kwaliteit van het werk
van collega’s te beoordelen door dit deel van het kwalificatiesysteem
te gebruiken. In gelijke discussies, ‘beoordeelden zij op het werk’. Met
de autorisatie van de regionale VET school, leidde deze procedure tot
formele certificaten, gebaseerd op het nationale kwalificatiesysteem2.
Sommige beoordelingsmethoden zijn meer geschikt dan anderen, en,
vooral in het geval van het beoordelen van competenties uit informeel
en non-formeel leren is het belangrijk om in staat te zijn om de
principes, de voordelen en de nadelen van beoordelingsmethodes te
begrijpen. Om in staat te zijn om beoordelingsmethoden te beoordelen
en de goede methoden te kiezen, zou je de principes en de voor- en
nadelen van de verschillende methodes moeten kennen. Je kunt een
overzicht vinden in de checklist.

2

Gebaseerd op een casus bij Bakkerij Wiltink, a bakker in Doetinchem, gedocumenteerd in een Engelse
documentaire ‘How full is my backpack’.
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Checklists voor erkenning van informeel en non-formeel
leren binnen de organisatie

Deze checklist is er om u te helpen de relevante vragen te stellen met
betrekking tot het implementeren van procedures voor de erkenning
van informele en non-formele competenties in uw bedrijf.
Beginselen van een goede validatie
Validatie moet vrijwillig zijn
De privacy van individuen zou gerespecteerd moeten worden,
inclusief zaken ingaande databescherming
Gelijke toegang en eerlijke behandeling zou moeten worden
gegarandeerd
Alle belanghebbenden zouden in dit proces moeten worden
betrokken
(in
het
bedrijf:
management,
HR,
werknemersvertegenwoordigers, werknemer) – er zou een
gebalanceerde participatie moeten zijn
Er moet informatie zijn (begeleiding en counselling)
Er zouden goede kwaliteitsborging mechanismen aanwezig
moeten zijn (zie checklist kwaliteitsborging)
Ethische principes worden gerespecteerd en data wordt
beschermd
Het proces, procedure en criteria zouden eerlijk en
transparent moeten zijn
Het proces van validatie zou onpartijdig moeten zijn en
belangenverstrengeling moeten vermijden
Is ere en goede kosten-baten ratio?
Zijn de beoordelaars / adviseurs goed gekwalificeerd?
Zijn de resultaten van de validatie overdraagbaar naar het
formele systeem? Wenst de leerling dit?
Er is een duidelijke link tussen de gewenste leeruitkomsten
van een gegeven kwalificatie en de beoordelingsmethoden
Zijn de beoordelaars / adviseurs goed gekwalificeerd?
Informeren van geïnteresseerde collega’s
Tijdlijnen voor validatie
Wat zijn de kosten? Zijn er middelen om de kosten te
dekken?
Wat is de procedure? Hoe werkt de validatie?
Indien toepasbaar, welke vormen van bewijs / documentatie
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van competenties worden geaccepteerd? Door wie worden
deze voorbereid?
Wat wordt tijdens de beoordeling verwacht? Wat zijn de
standaarden die beoordeeld worden? Gedetailleerde
informatie van competenties die worden gevalideerd.
Welke beoordelingsmethoden zullen worden gebruikt?
Zijn er opleidingsmogelijkheden om de missende
competenties aan te vullen?
Wat zijn de kosten, tijdlijnen van dergelijke opleidingen? Zijn
er (interne) middelen om de kosten te dekken?
Is ere en beroepsprocedure indien de beoordeling niet
voldoende is?
Wat zijn de voordelen van erkenning? Wat kan de collega
ermee verwachten? Promotie? Hoger salaris?
Zijn er mogelijkheden om verder te leren na erkenning?
Welke paden zouden interessant kunnen zijn voor de
college?
Beginselen van goede beoordeling
Validiteit:
De beoordelingsmethode moet beoordelen wat het bedoeld is
te beoordelen.
Betrouwbaarheid:
De mate waarin de beoordelingsmethode resulteert in de
zelfde uitkomst wanneer de leerling onder dezelfde condities
wordt beoordeeld.
Eerlijkheid:
De beoordeling moet vrij zijn van vooringenomenheid
Cognitief bereik:
Het type beoordeling stelt de beoordelaar in staat om de
diepte en breedte van het leren van de leerling te beoordelen

1. Debat
(bidet de individuen een
mogelijkheid om diepte van
kennis en communicatieve
vaardigheden
te
demonstreren)

2. Declaratieve
methode
(gebaseerd
identificatie
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en

op
eigen
vastlegging

Beoordelingsmethoden
Voordelen:
Goed om kennis te beoordelen;
discursief,
open,
vermogen
om
communicatieve en sociale competentie
te demonstreren
Nadelen:
Niet geschikt voor het beoordelen van
vaardigheden
Voordelen:
Helpt individuen om te reflecteren over
hun competentie, maakt kritische reflectie
mogelijk, kan werkvoorbeelden bevatten
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van eigen competenties door
het
individu,
normaal
gesproken ondertekend door
een derde partij)

3. Interview
(met
beoordelaars,
vaak
gevolgd door een andere
vorm van beoordeling)

4. Observatie
(observatie van een individu
in
het
werkproces,
beoordeling
van
een
bepaalde setting)

5. Portfolio methode
(portfolio’s maken gebruik van
een mix van methoden in
opeenvolgende fases die
worden vastgelegd)

6. Presentatie
(De leerling geeft een
presentatie voor een aantal
beoordelaars.

Nadelen:
Op zichzelf stand biedt deze vorm van
beoordeling niet een neutrale en
onafhankelijke
verklaring
over
competenties, dit is de reden waarom het
vaak wordt gecombineerd met andere
methoden
Voordelen:
Interviews zijn vooral nuttig in gebieden
waar beoordeling belangrijk is. Ze zijn
een goed hulpmiddel om indrukken uit
andere vormen van beoordeling aan te
vullen.
Nadelen:
Een interview alleen kan niet goed de
kwaliteit van werk vaststellen (vooral
vaardigheden). Sommigen stellen dat
deze methode tot een hoge mate van
stress van de leerling kan leiden.
Voordelen:
Er is een mogelijkheid om de echte
praktijk te observeren. Vooral voor
“informele leerlingen”, produceert deze
vorm van beoordeling zeer weinig stress,
aangezien het plaatsvindt in een
alledaagse setting.
Nadelen:
Afhankelijk van de context kan het
gecompliceerd, tijdsintensief en duur zijn.
Voordelen:
Portfolio’s maken een brede impressie
van de competenties van een individu
mogelijk. Ze stellen de individu in staat
om actief deel te nemen aan de
beoordeling en zijn zeer flexibel in
termen van welke vorm van beoordeling
wordt gebruikt.
Nadelen:
Nadelen kunnen plaatsvinden wanneer
individuen niet ondersteund worden in de
voorbereiding van hun portfolio. Het
process zou door een tutor moeten
worden begeleid.
Voordelen:
Goed om analytische en communicatieve
competenties te beoordelen. Net als
interviews zijn het goede hulpmiddelen
om indrukken van andere vormen van
beoordeling aan te vullen, vooral echte
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7. Echte werk orders /
projecten
(Deze vorm van beoordeling
is gebaseerd op echte werk
orders / projecten. De leerling
bereidt doorgaans de gehele
order / het hele project in zijn
werktijd en er wordt gebruik
gemaakt van een presentatie
voor een aantal beoordelaars)

8. Simulatie
(De
leerling
voert
een
simulatie van een typische
werksituatie uit)

9. Tests
examinaties

en

(Kandidaat reageert oraal of
op papier op gestelde vragen)
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werk orders en projecten.
Nadelen:
Net als interviews wordt gezegd dat deze
vorm van beoordeling tot een hoge mate
van stress kan leiden in individuen.
Voordelen:
Hoge mate van relevantie, aangezien
echte werksituatie het onderwerp van de
beoordeling zijn. De leerling heeft de
kans om tijd en inspanning te investeren
in de order / project en de processen vast
te leggen om ze aan de beoordelaars te
presenteren.
Nadelen:
Hangt sterk af van de medewerking van
het bedrijf.
Voordelen:
Dicht bij het echte leven. Maakt het
beoordelen
van
complexe
interactievaardigheden mogelijk.
Nadelen:
Gecompliceerd en duur om te regelen.
Voordelen:
Goede kans om theoretische kennis te
beoordelen. Deze vorm van beoordeling
wordt vaak gebruikt om formeel leren te
beoordelen, aangezien het goedkoop is
en veel leerlingen tegelijkertijd kunnen
worden getoetst.
Nadelen:
Is niet geschikt voor het beoordelen van
vaardigheden
en
professionele
competentie. Het kan in het voordeel zijn
van leerlingen met sterke schriftelijke
vaardigheden. Het leidt bij veel leerlingen
tot stress.
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TOOLBOX
Voeg goede materialen die je kent toe aan de toolbox.

Voorbeelden voor portfolio beoordeling
Portfolio beoordeling is een proces van meerdere facetten, met de
volgende kwaliteiten:
• Het is continu en doorlopend, en biedt zowel formatieve
(bijvoorbeeld doorlopende) en summatieve (bijvoorbeeld
hoogtepunten) kansen voor het monitoren en documenteren
van de voortgang van de leerling richting het bereiken van
belangrijke resultaten.
• Het is multidimensionaal, dat wil zeggen dat het verschillende
bewijzen en leerprocessen reflecteert.
• Het maakt beoordeling door verschillende actoren mgelijk,
waaronder zelfbeoordeling, externe of groepsbeoordeling en
maakt daardoor leren in het proces van het documenteren van
leeruitkomsten mogelijk.
Er zijn verschillende benaderingen voor en verschillende typen
portfolio’s, maar ze bevatten doorgaans de volgende onderdelen:
• Een duidelijke reflectie van leeruitkomsten die worden
gedocumenteerd voor erkenning
• Ze zijn gericht op prestatie-gebaseerde leerervaringen van de
leerlingen, evenals het verkrijgen van belangrijke kennis,
vaardigheden en attitudes.
• Ze bevatten werkvoorbeelden die gericht zijn op een gehele
periode in plaats van enkele meetmomenten.
• Ze bevatten werken die een verscheidenheid van verschillende
beoordelingshulpmiddelen vertegenwoordigen.
• Ze bevatten verschillende werk voorbeelden en evaluaties van
dat werk door de student, collega’s, en leraren, mogelijk zelfs
de reacties van de ouders.

Richtlijnen voor zelfbeoordeling
We hebben twee modellen opgenomen als richtlijnen voor
zelfbeoordeling. Een is een algemeen CV-gebaseerd hulpmiddel dat in
alle sectors en werkplaatsen gebruikt kan worden. Het voordeel van
dit model is dat het in alle werkomgevingen kan worden toegepast en
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ook competenties bevat die niet direct betrekking hebben op de
werkplek.
Het andere model is gebaseerd op concrete leeruitkomsten. Het kan
gebaseerd zijn op baanprofielen (profielen in het bedrijf die de
competentie vereisten voor een specifieke werkplek samenvatten) of
beroepsprofielen (officiële documenten die de competentie vereisten
voor een volledige kwalificatie of een additioneel profiel samenvatten
(bijvoorbeeld verdere opleidingsprofielen, gespecialiseerde profielen,
etc.)). Het voordeel van dit model is dat concrete competenties
beoordeeld kunnen worden, wat direct betrekking heeft op de
werkplaats of een kwalificatie. Het is daardoor mogelijk om dit ook als
basis voor het identificeren van trainingsvereisten te gebruiken, om
een kwalificatie door het erkennen van informeel leren te behalen.
Het kan nuttig zijn om beide modellen te gebruiken, en te beginnen
met de CV-gebaseerde zelfbeoordeling en de beoordeling te voltooien
met de profielgebaseerde.
1 – Professionele biografie
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Professionele biografie:
Naam:
Geboortedatum en -plaats:
Schooldiploma:
Kwalificatie:
Verdere training:
Huidige functie:

Momenteel werkzaam als:
Werkzaam sinds:

full-time O / part-time O

Belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden:

Taakbeschrijving:

Vroegere dienstbetrekking:
Gewerkt

als

(specifieke functietitel)

bij (bedrijf)

van (maand/jaar)

(maand/jaar)
Taken en verantwoordelijkheden in deze functie (mogelijk de kerntaken):

Belangrijkste kenmerken van het werkproces:

Werkplaats-gerelateerde feitelijke kennis:

Werkplaats-gerelateerde IT kennis:

Werkplaats-gerelateerde zakelijke kennis:

Kennis van veiligheidsmaatregelen op de werkplek:

Kennis van milieu- / duurzaamheidaspecten op de werkplek:

Moedertaal:
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tot

Andere talen:

Hiernaast weet ik / ben ik in staat om

Mijn sterke punten zijn

Ik wil me ontwikkelen op het gebied van
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2 – Profielgebaseerde zelfbeoordeling
Stap 1
Neem uw functieprofiel of het relevante beroepsprofiel. Kopieer een
lijst van competenties / vaardigheden (bijvoorbeeld leeruitkomsten) die
hierin staan. Als het profiel geen competenties / vaardigheden bevat,
kunt u een lijst van de genoemde taken en verantwoordelijkheden
maken.
Stap 2
Kijk naar iedere leeruitkomst / taak en verantwoordelijkheid en bedenk
hoe goed dit bij uw rol past. Stel uzelf de volgende vragen:
• Doe ik dit nu?
• Zou ik dit kunnen doen?
• Is het belangrijk in mijn dagelijkse werk?
• Begrijp ik echt wat dit betekent en omvat?
Stap 3
Geef voor iedere leeruitkomst / taak het niveau aan dat het beste uw
vaardigheden op dit gebied weergeeft. Zie de tabel hieronder. De
beoordeling is als volgt:
1. Niet van toepassing – Deze leeruitkomst / taak is niet van
toepassing in mijn functie
2. Niet competent – Ik ben in geen enkel onderdeel van deze
leeruitkomst / taak competent en heb training nodig op dit
gebied.
3. Competent onder begeleiding – Ik ben competent in de
meerderheid van de onderdelen van deze leeruitkomst / taak,
maar heb wat hulp of begeleiding nodig.
4. Competent – Ik ben competent in ieder onderdeel van de
leeruitkomst / taak en kan ze zelfstandig toepassen / voltooien.
5. Competent in het begeleiden van anderen – Ik ben in staat om
anderen te begeleiden in het toepassen van deze leeruitkomst
of het uitvoeren van deze taak.
6. Competent om anderen te trainen – Ik ben in staat om anderen
te trainen in het ontwikkelen van deze leeruitkomst of in het
uitvoeren van deze taak.
Stap 4
Reflecteer hierover met iemand op het werk (opleider, begeleider,
manager). Ontwikkel een persoonlijk ontwikkelingsplan, indien
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6 - Competent
om te trainen

5 - Competent
om
te
begeleiden

4 - Competent

3 Competent
onder
begeleiding

2
Niet
competent

Leeruitkomst / -taak

1
Niet
toepasbaar

mogelijk met hen. Ga na welke trainingsmogelijkheden er zijn om de
missende vaardigheden aan te vullen. Zoek uit hoe u bewijs van uw
competenties kunt leveren. Bespreek trainings- / ontwikkelingsopties
binnen het eigen bedrijf.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Mijn persoonlijk ontwikkelingsplan
Naam:

Doelen

Activiteiten

->
wat -> wat zal ik doen
wil
ik om
mijn
bereiken ontwikkelingsdoelen
te bereiken

Obstakels

Oplossingen

Duur en
deadlines

-> wat zou -> hoe kan ik
me in de de obstakels ->
mijn
weg kunnen overwinnen
gedetaillee
zitten bij het
rde tijdlijn
bereiken
van
mijn
doelen

1.

2.

3.
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