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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.
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Introductie
Voor het project Upcaring is een VPL systeem gewenst dat:
 zich richt op empowerment van de kandidaat zodat die verdere
professionele keuzes kan maken;
maken
 instrumenten zal leveren voor de identificatie, waardering en certificering
van kennis, vaardigheden en competenties welke eerder verworven zijn
door de volwassen leerling in verschillende leercontexten, formeel,
informeel en non-formeel.
formeel.
Terwijl dat laatste zou kunnen worden beschreven als een formele, summatieve
EVC procedure, kan het eerste worden gekarakteriseerd als een informele,
formatieve benadering. Daarom zal de VPL procedure een hybride procedure
moeten zijn, waarbij het karakter
karakter van de infromele, formatieve procedure en de
formele, summatieve procedure zijn gemengd.
Voorts zal de VPL procedure naast het “empowerment van de kandidaat zodat
die verdere professionele keuzes kan maken” het Upcaring Europees
Competentieraamwerk tot doel hebben, zoals ontworpen in werkpakket 3 van het
project.
Deze benadering houd enerzijds een specifieke instructie aan de begeleiders in
die de kandidaten door de VPL procedure moeten begeleiden (zie daarvoor de
toolkits), anderzijds een procedure die
die zich eerst richt op professionele keuzes,
later op het competentieraamwerk. Dat wordt niet alleen zichtbaar in deze
beschrijving van de procedure, maar ook in het (sjabloon voor) het portfolio.
portfolio

De fundamentele keuze, VPL gebruiken, of niet
ocedure kan voor iedere kandidaat worden gebruikt, tot het moment
Deze VPL procedure
waar de GO / NO GO beslissing wordt genomen (stap 5 in de procedure
hieronder). Dat komt door het hybride ontwerp van de procedure, waarbij
waar
het
eerste gedeelte een informeel, formatief karakter
karakter heeft, derhalve niet focust op
een specifieke sector. Bedenk daarbij echter wel dat kandidaten die aan een VPL
procedure beginnen, wel resultaat verwachten waarop ze kunnen voortbouwen.
Daarom moet voor de kandidaten waar het resultaat van stap 5 allicht NO GO is,
verwijzing naar andere diensten aanwezig zijn.
zijn
Voor dit gedeelte van de VPL procedure moeten mensen zich er ook van bewust
zijn dat een formele of summatieve VPL procedure (EVC) – het tweede deel van
de procedure- maximaal evenveel nut voor
voor de kandidaat heeft als het gebruikte
certificaat / de standaard waaraan gerefereerd wordt. Er moet dus rekening
gehouden worden met de lokale omstandigheden wanneer wordt besloten of het
Upcaring competentieraamwerk de meetlat is waaraan wordt gerefereerd,
gerefere
of een
lokaal beschikbaar professioneel of certificaat.
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VPL en de relatie met (organisatorische aspecten van) het
trainingsprogramma
Bij het opzetten van de procedure moeten de projectpartners ook bedenken dat
VPL waarschijnlijk alleen zinvol is, wanneer de anders benodigde training
daadwerkelijk kan worden vervangen door bewezen ervaring, die competenties
aantoont. Dit heeft consequenties voor de organisatie en implementatie van
(individuele) leerprogrammas met behulp van de modules van de electronische
electro
leeromgeving. Voordat met de VPL procedures wordt beginnen, moet men zich
volledig beweust zijn van de grenzen die worden gesteld door de organisatie van
het leren, teneinde te voorkomen dat de resultaten van VPL geen effect hebben
doordat geen vrijstelling
stelling in het leerprogramma mogelijk zou zijn.
Verder is het belangrijk je te realiseren dat een VPL procedure niet gestart zou
moeten worden (zelfs niet voortgezet moet worden) wanneer blijkt dat de
procedure niet tot behalen van een relevant gedeelte van het certificaat zal
leiden. De begeleiders moeten deze beslissing echter overlaten aan de
kandidaat, maar hen wel duidelijk maken dat het resultaat van VPL allicht niet
leidt tot aanpassing van het opleidingsprogramma.
Dit is nodig om aan de ene kant goed evenwicht te bewaken in de investering:
balans enerzijds in de tijd die zowel de kandidaat, de begeleider als de
projectpart besteden aan de VPL procedure en de totale kosten ervan en
anderzijds de resultaten van de procedure. Natuurlijk kunnen daarbij
daarbi motivatie,
empowerment en leerdoelen meegewogen worden, al kunnen deze nauwelijks
worden gekwantificeerd in Euro’s.
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VPL en de relatie met het trainingsprogramma







De onderdelen van een standaard, herkend in de VPL procedure, kunnen
worden overgeslagen
overgeslagen in het trainingsprogramma (anders zou VPL geen
effect hebben)
De trainingstijd die door VPL wordt bespaard, zou minstens evenveel
moeten zijn als de tijd die de VPL procedure kost
Met de totale kosten van start tot doel moet altijd rekening worden
gehouden
In veel gevallen wordt het werken met formeel of summatief VPL (EVC)
een standaard werkwijze, terwijl EVC in veel gevallen suboptimaal kan zijn
Een VPL procedure moet worden gestopt of aangepast wanneer blijkt dat
de winst lager is dan de tijd die erin gestopt moet worden

Macro competenties

Kandidaat 1

Kandidaat 2

1 Realiseert een positieve relatie

10%

100%

2 Hygiëne, reiniging en veiligheid

25%

0%

3 Operationeel zorg verlenen

75%

0%

4 Organiseren en planning van een
zorgplan

40%

50%

Competentie eenheden

Kandidaat 1

Kandidaat 2

3.1 de cliënt begeleiden

10%

100%

3.2 voorgeschreven maaltijden bereiden

25%

0%

5 van 15

WP5 –Modeleren
Modeleren van een VPL system voor de professionele zorgverlener

Principes van VPL
Voor een VPL procedure gelden een paar elementen als basale principes:
principes
 kandidaten beginnen vrijwillig aan de procedure;
 materiaal dat door de kandidaten wordt gemaakt, blijft hun persoonlijk
eigendom;
 een VPL procedure heeft tot doel bestaande competenties te bewijzen. Het
kent geen focus op ontbrekende competensies;
competensies
 het belangrijkste doel van de VPL procedure is kandidaten te helpen hun
actieplan op te stellen en uit te voeren. Wanneer kandidaten –in overleg
met de begeleidende persoonpersoon vinden dat certificering mogelijk is, zal een
assessment van het portfolio worden georganiseerd.

Begeleiding – Empowerment van
va kandidaten
Om het gewenste effect van empowerment te bereiken tijdens de eerste fase van
de VPL procedure moet met enkele eenvoudige punten rekening worden
gehouden. Hoewel deze niet ingewikkeld zijn, is het lastig je aan deze principes
te houden tijdens
s het proces. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat begeleiders,
gedeeltelijk omdat ze te ‘hulpvaardig’ zijn, te snel willen ‘confronteren’, of
omdat ze een focus hebben op het Upcaring Raamwerk vanaf het begin, in plaats
van na het Go /NO GO moment. Bedenk
Beden daarom:
 Richt je op bewezen mogelijkheden, in plaats van opnieuw testen:
motiveren in plaats van frustrereren;
 De fles is half vol: richt je op de potentie en de mogelijkheden, niet op
tekortkomingen;
 Wekr met individuele competenties die kunnen worden verbreed
verbreed of
versterkt, in plaats van je te richten op problemen, belemmeringen te
beschrijven, tekortkomingen te benoemen of afstanden tot het
uiteindelijke doel.

Leren te waarderen – de VPL procedure






Inzet, bewustzijn, leren hoe te waarderen – algemeen portfolio gedeelte
Competenties herkennen, het geleerde waarderen
Profileren, van ‘wat kan ik doen’ naar ‘wat wil ik doen’
Portfolio gedeelte – gebaseerd op het Upcaring Competentieraamwerk
Persoonlijk ontwikkelingsplan / Assessment
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Algemeen ontwerp van de Upcaring VPL procedure
Deze VPL procedure bestaat uit 9 stappen met twee expliciete uitstap plekken:
eentje na het algemene formatieve deel van de procedure, de ander na het
portfolio assessment. De VPL procedure is duidelijker gedetailleerd
etailleerd wanneer de
toolbox voor de kandidaat, de toolbox voor de begeleider of intermediair en het
portfolio worden gecombineerd. In het algemeen kan de procedure als volgt
worden beschreven:
1. De
e structuur van 10 stappen in 5 fasen (appendix a) volgend,
volgend start de
procedure met uitvoerige voorlichting voor potentiele kandidaten: wat kan
(deze vorm van) VPL voor je doen en wat niet, wat voor soort werk en
hoeveel moet je doen om de procedure af te maken, afspraken over
gedrag, regels, eigendom en zo voort.
Speciale aandacht is nodig om de kandidaat te informeren over de
uitstapmomenten en richtingen. Verder moeten kandidaten zich er volledig
van bewust zijn dat de procedure zich eerst richt op professionele wensen,
verdere ontwikkeling en dergelijke, dat er een GO / NO Go beslissing komt
en dat daarna de procedure zich richt op het Upcaring Europees
Competentieraamwerk
Competentieraamwerk.
2. Na deze informatie, wanneer de kandidaat besluit aan de procedure deel
te nemen, wordt de eerste bijeenkomst gepland. Voor deze bijeenkomst is
voorbereiding noodzakelijk. De kandidaat wordt per brief geïnformeerd
over de data, tijdstip en plaats van de bijeenkomst en wordt eraan
herinnert hoeveel ‘huiswerk’ deze procedure met zich meebrengt.
3. Na een korte introductie wordt ene kleine oefening uitgevoerd die tot doel
heeft een beetje aan elkaar in de groep te wennen, waarbij de oefening
zich richt op materialen die alle kandidaten hebben mee gebracht. Deze
materialen worden gebruikt om de eerste punten op hun levenslijn te
zetten, waarbij keerpunten
keerpunten worden beschreven en grootse ervaringen.
4. Het wek aan de levenslijn wordt voortgezet waarvan bij ieder punt (welke
dat zijn bepaalt alleen de kandidaat) beschreven wordt wat het Resultaat
was, in welke Context, welke Kennis is ingezet met welke Vaardigheid.
Vaardi
Op
deze wijze worden kandidaten vertrouwd met het feit dat ervaringen in
termen van competenties beschreven kunnen worden.
5. Go / no go: de kandidaat gaat beslissen over zijn of haar profesisonele /
educatieve toekomst. Dit is het eerste moment waarop
waarop gereflecteerd moet
worden op het al dan niet voortzetten van de Upcaring procedure.
6. Het portfolio afmaken. Niet alleen wordt informatie aangevuld die niet al
door de levenservaring is toegevoegd (school, werk, hobby’s enz.), maar
ook worden directe relaties
relaties beschreven tussen de ervaringen eh het
Upcaring Europees Competentieraamwerk.
Competentieraamwerk
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7. Portfolio assessment, gecomplementeerd door een kriterium gericht
interview van de kandidaat of een STAR interview over een specifieke
ervaring. Allicht wordt de kandidaat gevraagd nader bewijs te leveren.
leveren
8. Gebaseerd op de wensen van de kandidaat (stap 5) en het assessment
van het portfolio kan een bewijs van aanwezigheid of een certificaat
worden verleend (voor zover mogelijk in dit stadium) en wordt een
actieplan opgesteld. Dit plan richt zich op leerdoelen, gebaseerd op de
wensen, gecombineerd met het uiteindelijke portfolio.
portfolio
9. Met hulp van de elektronische leeromgeving (e-learning)
(e learning) en / of het leren
op de werkplek, voert de kandidaten de stappen uit het actie plan uit,
waarbij telkens het portfolio verder wordt gevuld. Zodra het actieplan
compleet is uitgevoerd (en het portfolio is gevuld met de relevante
bewijzen) wordt stap 7 opnieuw uitgevoerd.

Deze procedure kan worden gevisualiseerd in een schema, waarbij de activiteiten
binnen de VPL procedure (WP 5) in rood zijn weergegeven.
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Relatie tussen werkpakketen
Om het ontwerp van de VPL procedure volledig te begrijpend, zeker het
formelere tweede deel, is het wenselijk een korte blik te werpen op het ontwerp
van het project Upcaring en de relaties tussen delen van het project en de
onderlinge afhankelijkheid.
afhankelijkheid

EVC met nationale /
regionale kwalificaties

Leerdoelen

Definities en
“taal“

E-learning

Bestrijkt
complete profiel

Competentie
profiel /
Competentieraamwerk

Standaard/ norm

assessment

Upcaring
certificaat

Definieert format

portfolio

Initiële VPL procedure

Alternatieven
(buiten
buiten Upcaring)
U

WP 5, het VPL systeem, heeft sterke relaties met en wederzijdse afhankelijkheid
van werk pakket 3 (competentieraamwerk)
(competen
en 4 (e-learning) waar je simpelweg
zou kunnen zeggen dat werkpakket 3 de standaard en het doel bepaald voor zowel
4 als 5. Deze relaties zijn zichtbaar in de groene velden hierboven, waarmee
zichtbaar wordt gemaakt waar het Competentieraamwerk wordt gebruikt een
waartoe. Verder zou het logisch zijn en gemakkelijk voor de thuiszorg medewerker
wanneer de resultaten van e-learning opgeslagen en bewezen kunnen worden
word
op
een zelfde manier als ze hebben gedaan bij het begin van de VPL procedure.
Daarom is het portfolio, dat het resultaat is van de VPL procedure ook in de
trainingscirkel opgenomen, (leerdoelen benoemen, leren, bewijs verzamelen,
verzamelen
assessment enz.).
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In deze
eze opbouw is VPL zowel gebruikt als systeem voor empowerment en intake
aan het begin van de procedures om leerdoelen te stellen, deze te verifiëren en
eventueel het Upcaring Certificaat te krijgen.
krijgen Merk op dat de blokjes in het zwart
optioneel zijn, uitgevoerd
voerd kunnen worden door de partners, maar geen deel
uitmaken van het project Upcaring. Natuurlijk is de verbinding met regionale of
nationale kwalificaties een hele goede optie. Om dit te bereiken moet het
portfolio worden gecomplementeerd met een deel dat
dat de verbinding legt tussen
het Upcaring Competentieraamwerk en de competenties die dan vereist zijn.
Daartoe is het de beste optie om een lokale summatieve EVC procedure te
gebruiken, of the Upcaring procedure / ontwikkelingscirkel voor te zetten met
een verrijkt portfolio en assessment gericht op de regionale of nationale
kwalificatie.

Doel van de VPL procedure – Het Upcaring Europees
Competentieraamwerk
In het project Upcaring is het doel het Upcaring certificaat van het Upcaring
Europees Competentieraamwerk
aamwerk te verkijgen.
verkijgen In dit raamwerk is het profiekl van
de thuiszorg medewerker opgebouwed uit vier macro competentiegebieden. Om
het Upcaring certificaat te verkrijgen, moeten alle vier van deze macrogebieden
voldoende zijn. Wel kan eventueel tijdens het
het proces ieder van deze vier
macrogebieden alvast worden afgevinkt op het bewijs van aanwezigheid.
Afhankelijk van de resultaten van de eerste stappen van de VPL procedure
kunnen kandidaten geen tot alle 4 de macrogebieden afgetekend krijgen.
es Competentieraamwerk
Doel van deze VPL procedure zal het Upcaring Europees
zijn. Desondanks kunnen projectdeelnemers al tijdens de pilot specifieke
instrumenten toevoegen om de verbinding te maken met nationale of regionale
kwalificaties en / of procedures. Partmers limmem
limmem overwegen lokale
instrumenten in te voegen, zoals eigen portfolios, verbonden met nationale
kwalificaties of specifieke beroepscompetentieprofielen, de procedure aanpassen
zodat bestaande assessment centers gebruikt kunnen worden en leerdoelen / het
leerprogramma
eerprogramma aanpassen wanneer het mogelijk of wenselijk is leren op de
werkplek te gebruiken.
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Annex 1 – Richtlijn voor pilot uitvoerende organisaties / implementeren van de VPL procedure in 5
fasen – 10 stappen

‘EVC in de organisatie’
Fase

Stap voor stap

Wat te doen?

Waarom?

Interne input

Externe diensten

1.

• Visie van “het glas is
halfvol”: gericht op
alle soorten leren
• verantwoordelijkhede
n of organisatie
• missie

Een visie creëren van
organisatorische
doelstellingen en
mogelijkheden

• Ruimte geven voor
‘toekomstgericht werken’ op niveau
van management en werkvloer
• Sociale gebeurtenissen van de
organisatie gebruiken
• Kennis verwerven over formeel,
niet-formeel en informeel leren,
incl. summatieve en formatieve
doelstellingen

Alle betrokkenen organiseren
informatiecampagnes over de pro’s en
contra’s van levenslang leren binnen
een bepaalde organisatie;

bewustzijn

I.

Engageme
nt

het EVC - proces in 10 stappen

wat voor soort
organisatie is dit &
willen we investeren in
menselijk kapitaal?

Op macroniveau bieden ze ook analyse
van de maatschappij en de ontwikkeling
& trends ervan, met inbegrip van
waarom en hoe organisaties
moeten/kunnen reageren (beter ‘pro‘pro
actief handelen’)
- betrokkenen formuleren algemene
principes inzake EVC: kwaliteit, toegang
en transparantie

2.

opstarten &
doelstellingen
bepalen

• Inventaris
• Swot-analyse

De visie concretiseren

• Beschrijving van context van de
organisatie, ambities en
mogelijkheden
• Identificeren van leiders/pioniers

wat zijn de
doelstellingen van de
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Advies over bestaande overheids/privé-diensten
/privé
die beschikbaar zijn
voor EVC-aspiraties
EVC
van organisaties

organisatie?
&

Ontwikkelingsplan van
de organisatie, incl.
planning en budget

Verwoording op
niveau van de
organisatie

•

• Functieprofielen
• Vorm van de portfolio

Verwoording
individueel niveau +
instrumenten voor
iemands halfgevulde
glas

•
•
•
•
•
•

Besluit nemen inzake ‘taal’
Beschrijving of functieprofielen
Competentiecatalogus
Samenstellen portfolio
Bepalen budget (tijd en geld)
Opnemen van kandidaten

Werken aan de
individuele bijdrage
aan zichzelf en de
organisatie

•
•
•

begeleiding van kandidaten
snelle scan van zelf-beoordeling
vormen van in aanmerking komend
bewijsmateriaal
opzetten van een portfoliodatabank, inclusief toegang tot een
2-jaarlijkse update (voucher)
voorbeelden en rolmodellen

wat zijn de behoeften
van de organisatie in
relatie tot deze
doelstellingen?
3.
II.

Erkenning

voorbereiding:
bepalen van een
organisatieprofiel

hoe gaat de organisatie
de behoefte aan
halfgevulde glazen
bepalen?

4.

retrospectief,
verbinden met het
organisatieprofiel

Invullen van portfolio’s
door kandidaten

hoe het individuele
profiel aantonen van de
allerbeste toestand van
iemands halfgevulde
glas?

•
•

•

•

Bepalen van doelstellingen voor
een intern EVC-proces
Een intern EVC-team samenstellen
Een informatieve meeting voor
iedereen organiseren
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Informatie over:
•
•
•
•

hoe dit te doen
leveren van externe diensten
beschikbare financiële steun
eigendom van EVC

Informatie over:
• Hoe dit te doen
• Generische lijst van competenties
• informatie over vormen van
portfolio’s

Informatie over:
• hoe dit te doen
• voorbeelden
• bruikbare normen en
beoordelingsinstrumenten
• kwaliteitsgarantie

5.

de norm bepalen

Kiezen van de
beoordelingsmethode

III.

Evaluatie

Een keuze maken
vormt deel van de
aanpak ‘op maat’.

hoe individuele profielen
in overeenstemming
brengen met de
profielen?
6.

waardering

Beoordeling

erkenning van de
halfgevulde glazen

•
•
•
•

Persoonlijke
•
•
bekwaamheden en
•
ambities vinden,
binnen de context van
de organisatie

De actuele norm bepalen
overeenkomstig de doelstellingen
Zelf-beoordeling
Beoordelingsprotocol
Perspectieven geven
(summatieve/formatieve)

erkenning

• Certificering
(summatieve
doelstellingen)
• Persoonlijk advies
inzake ontwikkeling

Kapitaliseren van
persoonlijke
bekwaamheden en
ambities

•

Formuleren van PDP

Organiseren
‘leren/ontwikkelen

•

•

Informatie over:

organiseren summatieve
perspectieven & invullen in interne
summatieve doelstellingen
portfolio’s opnemen in portfoliodatabank voor 2-jaarlijkse update

Informatie over:

overeenstemming PDP met plan
van de organisatie
voorstel voor financiering PDP
contract met overheids/privédiensten
begeleiding
informatie over individuele rechten
& plichten

Informatie over:

waardering van de
halfgevulde glazen

8.
IV.

Ontwikkeli
ng

prospectief:
verbinden van
individu met de
toekomst van de
organisatie

Op maat

•
•
•
•

Hoe een persoonlijk
ontwikkelingsplan
opstellen (PDP)?

• hoe dit te doen
• toegang tot
beoordelingsmogelijkheden
• externe assessoren

organiseren beoordeling
interne beoordeling
formatieve perspectief(ven)
invullen

Formatieve
doelstellingen stellen
7.

Informatie over:
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•
•
•
•
•

hoe dit te doen
externe beoordeling
advies inzake certificering
mogelijkheid 2de opinie
recht op beroep

• hoe dit te doen
• invullen van externe summatieve
doelstellingen
• advies over persoonlijke
ontwikkelingsplannen (PDP)
• wederzijdse erkenning
(grensoverschrijdend van
sectoren/regio’s)

•
•
•
•

hoe overeen te stemmen
hoe te financieren
hoe te begeleiden
sectoriële/nationale rechten &
plichten

9.

werken aan PDP’s

Leren/ontwikkelen op
maat

Mensen leren en
ontwikkelen

•
•

individuele actie:
ontwikkelen/leren op
maat

V.

10. structurele
implementatie &
machtiging

Evaluatie van het
pilootproject

Hoe ging het?

Opnemen van resultaten Structurele opname
in HRM
EVC

Implementatie
Indien ok, hoe EVC
structureel opnemen in
empowerm het organisatiebeleid
(opleidingsent
/personeelsbeleid)
/

•

Een keuze maken over •
•
structurele opname
EVC

•
•

•
•
•

ervoor zorgen dat diensten ‘op
maat’ worden aangeboden
individuele begeleiding
kwaliteitscontrole door EVC-team

Informatie over:

evaluatie formulier voor kandidaten
EVC-team adviseert organisatie
over toekomstig gebruik van EVC

Informatie over:

EVC opgenomen in HRM
Kennis over hoe (vraaggestuurde)
overheids/privé-diensten te
gebruiken
Vouchers voor 2-jaarlijkse update
van portfolio’s
PDP vervangt ‘klassieke’
personeelscyclus
EVC bepaalt ook de norm voor
klantgerichte begeleiding

Informatie over:

14 van 15 WP5 –Modeleren
Modeleren van een VPL system voor de professionele zorgverlener

• hoe dit te doen
• kwaliteitsgarantie

• hoe dit te doen

• Hoe dit voort te zetten met
betrokken privé-/overheidsdiensten
• nationale portfolio-databank
gebruiken

15 van 15 WP5 –Modeleren
Modeleren van een VPL system voor de professionele zorgverlener

