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Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De
verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;
de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de
informatie die erin is vervat.
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In deze tekst wordt consequent VPL (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

Deze table heeft tot doel de competenties als vastgelegd in het Europees
Competentieraamwerk voor de professionele thuiszorg medewerker te vertalen in
leeropbrengsten (daarbij refererend aan ECVET).
1) De competenties in leeropbrengsten vertalen.
vertalen
Oorspronkelijk was de verwachting dat de competenties gebruikt om het
Upcaring Europees Competentieraamwerk te beschrijven vertaalt zouden moeten
worden in leeropbrengsten om professionele examinatoren te helpen bij de
beoordeling of bepaalde competenties als aanwezig of afwezig beschouwd
zouden moeten worden.
Echter, het finale Competentieraamwerk
petentieraamwerk beschrijft competenties in 4
macrogebieden die vervolgens zijn verdeeld in competentie eenheden. Om deze
eenheden goed te kunnen begrijpen, zijn deze nader toegelicht /uitgesplitst in
activiteiten. Daardoor is de vertaaltabel onderdeel geworden
geworden van het Upcaring
Europees Competentieraamwerk. Voor de volledigheid is het gehele Raamwerk
hieronder opgenomen2.
2) Refereren aan ECVET
In sommige landen, referenties aan ECVETmogen uitsluitend door een officieel
aangewezen organisatie gebeuren. Daarom lijkt het niet mogelijk vooraf naar
het ECVET te verwijzen. Een van de onderwerpen tijdens de pilots kan daarom
zijn om ECVET in ieder deelnemend land te introduceren en de resultaten
daarvan aan het einde te vergelijken, teneinde het onderhavige document af te
maken.

2

Tijdens de pilots zal moeten worden vastgesteld of deze vertaling van competenties
competenties via competentieeenheden naar activiteiten
afdoende is. Daarna kan allicht een andere beschrijving noodzakelijk blijken.
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Macro
competentiegebied

Competentie
eenheden

Activiteiten

1°: Realiseert een positieve relatie met de client gebaseerd op kennis
van de cliënt en van zijn context (qua familie, cultureel en in institutionele
zin, enz. Deze competentie genereert de basis waarop de andere competenties
ingezet moeten worden)
1.1 Begrijpen en contextualiseren van de cliënt in zijn / haar
verschillende fasen van persoonlijke ontwikkeling
1.1.1 de verschillende levensfasen van de cliënt
herkennen
1.1.2 rekening houden met de verschillende
levensfasen van de cliënt en de implicaties
daarvan
1.1.3 behandeling van en de interactie met de
cliënt overeenkomstig de leeftijd en fase in het
leven

1.2 Begrijpen en contextualiseren van de cliënt in zijn / haar
sociaal-culturele context
1.2.1 rekening houden met de culturele identiteit
van de cliënt, de levensstijl, de vroegere
ervaringen en de geschiedenis van de cliënt
1.2.2 rekening houden met de verschillende
culturele context waarin de cliënt leeft of heeft
geleefd
1.2.3 handelen met betrekking tot de sociaalculturele context van de cliënt
1.2.4 het faciliteren van de cliënt in het contact
onderhouden met zijn / haar sociaal-culturele
omgeving
1.2.5 stimuleren van participatie van de cliënt aan
de sociale en culturele leven

1.3 Begrijpen en leren over de impact van ziekten, handicaps
en moeilijkheden in het dagelijks leven van de cliënt.
1.3.1 geïnformeerd worden over de gezondheid
van de cliënt en de gevolgen daarvan voor de
bijstand die de cliënt moet worden verstrekt
1.3.2 observeren en detecteren van veranderingen
in de cliënt betreffende ziektebeelden die hem /
haar beïnvloeden
1.3.3 handelt ter voorkoming van verslechtering
van de specifieke gezondheidstoestand

1.4 Gedraagt zich empathisch en communiceert met de cliënt
en zijn / haar familie.
1.4.1 realiseert een positieve en respectvolle
houding ten opzichte van de cliënt in relatie tot
van de specifieke gezondheidstoestand, handicaps
en moeilijkheden

1.4.2 flexibel zijn en het werkschema aanpassen
wanneer plotseling onvoorziene behoeften blijken
waarbij de cliënt ondersteund moet worden
1.4.3 beleefd en empathisch onderhandelen met
de cliënt en / of zijn / haar familie

2°: Hygiëne, reiniging en veiligheid van de cliënt (het uitvoeren van al die
taken die nauw verbonden zijn aan de zorg voor het individu in zijn / haar meer
directe behoeften)
2.1 Herkent de basisbehoeften van het dagelijkse leven, zoals goed
eten, het verzorgen van de persoonlijke hygiëne, wonen in een nette
en goede omgeving, niet worden blootgesteld aan risico's voor de
gezondheid
2.1.1 het herkennen van de aanwezigheid of het
ontbreken van elementaire persoonlijke hygiëne
geschikt voor de cliënt
2.1.2 het herkennen van de aanwezigheid of het
ontbreken van fundamentele huiselijke hygiëne
geschikt voor de cliënt
2.1.3 herkennen van bronnen van gevaar voor de
veiligheid van de cliënt

3°: Operationeel zorg verlenen (het uitvoeren van operationele taken, zoals
de client begeleiden, het gebruiken van mechanische uitrusting voor ouderen,
het geven van maaltijden, medicijnen, etc.)
3.1 de cliënt begeleiden bij de elementaire dagelijkse verplaatsingen,
binnen en buiten
3.1.1 het bijstaan van de cliënt bij het lopen door het
huis
3.1.2 de cliënt mee naar buiten nemen voor een
wandeling
3.1.3 het bijstaan van de cliënt in zitten en het
gebruik van de rolstoel of andere soorten
apparaten ter ondersteuning van de mobiliteit
3.2 het verstrekken van voorgeschreven maaltijden en medicijnen op
te bepaalde tijden en intervallen
3.2.1 inachtneming van de planning voor het
geven van medicijnen
3.2.2 helpt de cliënt medicijnen in te nemen
3.2.3 eenvoudige gezonde maaltijden koken die
geschikt zijn voor de cliënt
3.2.4 bewaking van het eetschema van de cliënt
en herkenning van macrorisico's verbonden aan
de voeding in relatie tot de omstandigheden van
de cliënt
3.3 zorgen voor een passende omgeving
3.3.1 de juiste temperatuur in het huis realiseren,
geschikt voor de cliënt (vooral in relatie tot de
seizoensgebonden veranderingen)
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3.3.2 verversen van lucht realiseren
3.3.3
blootstelling
van
de
cliënt
aan
klimatologische factoren reguleren passend bij het
individu

4°: Organiseren en planning, van een zorgplan (handelt consequent op
basis van een bepaald zorgplan, werkt in afstemming en samen met familie,
instellingen, artsen, andere actoren, enz.)
4.1 contacten onderhouden met de belangrijkste betrokken actoren
4.1.1
contacten
onderhouden
verantwoordelijke artsen en /
zorgverleners

met
de
of andere

4.1.2 contacten onderhouden met de familie of de
zorginstelling
4.1.3
coördinatie
dienstverleners
maaltijdleveranciers,
therapeuten ...)

met

verschillende
(schoonmakers,
verpleegkundigen,

4.1.4 de basisgezondheids parameters in de gaten
houden en de algemene gezondheidstoestand en
verantwoordelijken zo nodig waarschuwen
4.2 het begrijpen van een bepaald zorgtraject uitgezet door de
instelling en familie
4.2.1 handelen in overeenstemming met het plan,
in staat om risico's en problemen te markeren en
oplossingen te suggereren
4.2.2 faciliteren van een soepele uitvoering van
het plan, echter vermijd persoonlijk initiatief
zonder overleg met de verantwoordelijken.
4.3 het helpen van de cliënt die de medische controles / onderzoeken
4.3.1 in overleg met de verantwoordelijke actoren
(artsen, familieleden) de cliënt bijstaan medische
controles te plannen en af te spreken
4.3.2 het bijstaan van de cliënt in het ondergaan
van de medische controles (zo nodig begeleiden
naar de gezondheidzorg, helpen met de
bureaucratische aspecten, zorgt ervoor dat de
resultaten worden verzameld, enz.)
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