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In deze tekst wordt consequent VPL (valuation
valuation of prior learning)) gebruikt. Dat om verwarring met formele, summatieve EVC
procedures zoals we die in Nederland kennen te voorkomen. VPL kan leiden tot EVP of EVC, of kan geleidelijk erin
overgaan, maar is meer een informele, formatieve procedure.

Toolkit VPL – Begeleider

Introductie
This toolkit is addressing you as intermediary professional who is in charge of carrying out the
validation process.
Deze toolkit is bedoeld voor u, de intermediaire professional die is belast met de uitvoering van het
validatieproces.
Deze toolkit moet worden gebruikt om (u als begeleider te helpen om) een kandidaat door het
Upcaring hybride VPL - systeem te leiden.
leiden De toolkit zal u eerst helpen om de instrumenten en
materialen
n die nodig zijn voor de (groep)
(groep kandida(a)t(en) te kiezen en voor te bereiden. Wanneer u
klaar bent om te beginnen, zal de gids de materialen volgen die u voor uw kandidaat heeft gekozen.
gekozen
Om deze toolkit gebruiken, moet een kopie van de toolkit voor de kandidaat, de Home Care Worker,
bij de hand als referentie worden bewaard. Voor algemene informatie over het Upcaring hybride
VPL - systeem, verwijzen wij u naar 5.1 Modeleren van een VPL system voor de professionele
zorgverlener: operationele
perationele VPL procedure.
procedure

1. Algemene toelichting
ing op het model
VPL – de waardering van eerdere ervaringen kan worden verdeeld in twee groepen: de formele
systemen die naar een officieel diploma of certificaat leiden (doorgaans EVC genoemd) en de
informele systemen, die zich meestal richten op individuele
ele ontwikkeling en empowerment / of een
onofficieel doel, zoals een zelf opgesteld functiebeschrijving. Wij bij Upcaring gebruiken een VPL
systeem dat:



Empowerment van kandidaten tot doel heeft zodat ze professionele keuzes zelf kunnen
maken;
zal instrumenten aanreiken voor de identificatie, validatie en certificering van kennis,
vaardigheden en competenties die zijn verworven door de volwassen lerende in
verschillende leercontexten, formele, informele en niet-formele
niet formele programma's.

In this chosen description,
ion, elements of both a summative (a formal) VPL procedure, leading towards
formal certificates or an Upcaring Record of Attendance, and a formative (an informal) VPL
procedure can be found, so a hybrid system is described here. For more detailed information,
informati
please
refer to the general description of the VPL system.
In deze gekozen omschrijving, zijn zowel elementen van een summatieve (formele) EVC-procedure,
EVC
die leidt naar formele certificaten of een Upcaring certificaat, als een formatieve (informele) VPL
(EVP) - procedure te vinden, dus hier wordt een hybride systeem beschreven. Voor meer
gedetailleerde
etailleerde informatie wordt verwezen naar de algemene beschrijving van het VPL-systeem.
Om dit hybride karakter te bereiken, gebruikt het systeem eerst een aantal (tamelijk eenvoudige en
korte) oefeningen die de kandidaat in staat stellen:

-

terug te kijken op levenservaringen op een positieve manier;
deze ervaringen in competenties te beschirjven;
beschirjven
een rode draad en een logisch doel voor verdere ontwikkeling te ontdekken ..

! Houd echter in overweging dat voor sommige kandidaten, het eerste deel van deze VPL procedure
niet nuttig is.

2. Voorbereiden van het definitieve systeem, gebruik makend van uw lokale instrumenten en
procedures waar mogelijk
In dit systeem worden uw lokale instrumenten en procedures gebruikt, zelfs een compleet
comple eigen EVC
systeem kan worden ingevoegd.. Zorg er wel voor dat u die procedures
ocedures ook in stukken opknipt en de
verschillende stappen van de lokale procedure op de juiste plek gebruikt.
In dit gedeelte wordt u begeleid door de negen stappen van de
d procedure, waarbij
arbij wordt
aangegeven wat voor soort instrumenten of hulpmiddelen
middelen u moet toevoegen voor de verschillende
stappen. In de tweede kolom vult u de materialen / procedures / instrumenten
instrumenten in die worden
gebruikt.

Fase

Stappen in het Upcaring hybride
hy
VPL systeem

1. Het proces begint met het uitleggen aan potentiële
kandidaten wat (dit) VPL kan doen en wat het niet kan, wat
voor soort werk moet worden gedaan om de procedure te
voltooien,, afspraken over gedrag, regels, eigendom,
eigen
enzovoort. Het kan mondeling of door een brief waarin VPL
wordt geïntroduceerd.
geïntroduceerd Speciale aandacht is nodig om de
kandidaat te informeren over de exit momenten en
alternatieve richtingen.
richtingen Bovendien moeten de kandidaten
zich er ten volle bewust van zijn dat de procedure zich
eerst zal richten op professionele wensen, verdere
ontwikkeling en dergelijke, dat deze een go / no go
beslissing kent en vervolgens focust op het Upcaring
Europees Comepentieraamwerk.
Comepentieraamwerk
2. Na deze informatie, indien de kandidaat besluit om de
procedure te doorlopen,
doorlopen wordt de eerste bijeenkomst
gepland. Voor deze vergadering, is voorbereiding
voor
nodig. De
kandidaat wordt geïnformeerd per brief of e-mail
e
over
data, tijd en plaats van de bijeenkomsten en wordt eraan
herinnerd welk 'huiswerk' nodig is, met name voor het
maken van een portfolio en het verzamelen van relevant
bewijsmateriaal.
eriaal.

Materialen en
instrumenten
gekozen door u of
uw organisatie (een
korte suggestie voor een
mogelijke soort instrument of
materiaal)
(een
een brief die uw systeem
introduceert die de regels
introduceert,
voor en rechten van de
kandidaten toelicht)
toelicht

(praktische
praktische informatie wat u
over de manier waarop u
gaat werken verstrekken.
Werkt u in groepen,
indivi
individueel,
online of met
o
ontmoetingen?
Waar, hoe
laat enz.)
enz.

Formatieve deel van VPL
Summatieve VPL gericht op het Upcaring Competentieraamwerk en
mogelijke nationale kwalificatie(s)

3. Na een kort welkom wordt, wanneer u in groepen werkt,
een oefening gebruikt om vertrouwd met elkaar te raken.
Het beste effect bereikt u met focus op objecten die
kandidaten hebben meegebracht. Deze worden gebruikt
om een eerste punt op hun levenslijn te plaatsen, een
keerpunt en belangrijke ervaringen te beschrijven.
beschrijven
4. Het opstellen van een levenslijn met keerpunten,
beschreven door Resultaat,
R
Context, Kennis en
Vaardigheden te beschrijven.
beschrijven Op deze manier raken
kandidaten gewent aan het feit dat ervaringen in termen
van competenties kunnen worden beschreven. Ook zullen
kandidaten
daten het begin van een rode draad in hun leven zien,
waarbij ze intrinsieke motivatie voor ontwikkeling
ontdekken.
5. Go / no go: de kandidaat staat op het punt om te beslissen
over professionele / educatieve toekomst. Dit is het eerste
moment om na te denken of de Upcaring procedure moet
worden voortgezet. U moet daarom in staat zijn de
kandidaat te begeleiden bij het nemen van deze beslissing.
Is thuiszorg HCW echt passend in de rode draad van deze
kandidaat? Is het mogelijk om het niveau van het
competentieraamwerk
raamwerk in een redelijke tijd te bereiken met
passende inspanning?
6. Het portfolio wordt voltooid. Niet alleen de informatie die
bij de levenservaring nog niet blootgelegd is wordt
toegevoegd (school, werk, hobby's etc.), maar de kandidaat
beschrijft ook directe relaties tussen ervaringen en het
Upcaring Europees
Europe Competentieraamwerk.

(geblek
gebleken is dat
psychologische oefeningen
oefening
d goede herinneringen
die
gebruikten het beste effect
op kandidaten heeft.
Desondanks kan iedere
groepsbindende oefening ook
worden gebruikt.)
gebruikt.

7. Portfolio assessment, aangevuld met een criterium gericht
interview van de kandidaat of een STAR-interview over
specifieke ervaring. Misschien wordt de kandidaat
gevraagd nader bewijs te leveren.
8. Op basis van de wensen van de kandidaten (stap 5) en de
beoordeling van het portfolio wordt een bewijs van
deelname of een certificaat wordt verstrekt (voorzover
mogelijk in deze fase) en wordt een actieplan opgesteld.
Dit plan is gericht op leerdoelen op basis van wensen, in
combinatie met het uiteindelijke profiel.

(uw
uw specifieke lokale
assessment instrumenten
dient u hier in te voegen)
voegen

9. Op basis van e--learning en / of werkplekleren voert de
kandidaat de stappen van het actieplan uit, waarbij telkens
het portfolio verder wordt gevuld.
gevuld Zodra het actieplan is
voltooid (en het portefeuille is gevuld met de relevante
bewijsstukken) wordt stap 7 opnieuw uitgevoerd.

(u
u begeleidt de kandidaat
naar e-learning
e
op basis van
het actieplan – zie de
begeleiders toolkit voor Elearning
learning)

(geblek
gebleken is dat
psychologische oefeningen
oefening
d goede herinneringen
die
gebruikten het beste effect
op kandidaten heeft.
Desondanks kan iedere
groepsbindende oefening ook
worden gebruikt)
gebruikt

(geen
geen instrument noch
materiaal is hier nodig)
nodig

(de
de eerste drie algemene
delen van het portfolio
worden hier gebruikt. U zou
ze moeten vervangen door
doo
nationale, inclusief ruimte
voor de kandidaat om over
stappen 3 en 4 te
rapporteren
rapporteren)

(een
een certificaat gebaseerd op
het Upcaring CompetentieCompetentie
raamwerk zou voorhanden
moeten zijn en / of uw
regionale of nationale
certificaten. Ook een
persoonlijk ontwikkelingsplan
en actieplan voegt u hierna
in, of u gebruikt het materiaal
van Upcaring)
Upcaring

3. Het materiaal voor uw kandidaat afronden
U als begeleider zou een map (hardcopy) moeten hebben met daarin:
-

Deze toolkit voor begeleiders;
begeleiders
De toolkit voor thuiszorg medewerkers, inclusief uw locale
lo ale instrumenten en procedures;
procedures
Het Upcaring portfolio of de locale vervanging daarvan;
daarvan
Het Upcaring actieplan of de locale vervanging daarvan;
daarvan
Het Upcaring Competentieraamwerk;
Competentieraamwerk
De algemene beschrijving van het Upcaring hybride VPL systeem.

U moet uw kandidaten een digitale lege map,, of een hardcopy map met werk materiaal verstrekken
die werkende weg stap voor stap wordt gevuld. Dit voorkomt vooruitlezen door kandidaten
waardoor sommige gewenste effecten worden geëlimineerd die het gekozen materiaal anders zou
kunnen hebben. In dezee begeleiders gids hebben we aangegeven welk materiaal de kandidaat dient
te krijgen. Aan het eind zal de kandidaat een digitale map of een hardcopy hebben met daarin:
daarin
-

De toolkit voor de thuiszorg medewerker / de kandidaat;
kandidaat
Het portfolio;
Het actieplan.

