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de informatie die erin is vervat.
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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.

Introductie
Wat is een portfolio?
Een portfolio is een map met een overzicht van uw kwaliteiten. Een portfolio is
persoonlijk, behoort tot jezelf en is over jezelf. Een portfolio laat zien wat je hebt
he
gedaan in je leven, op school,
schoo werk of hobby. Je kunt ook diploma's of andere
vormen van bewijs om uw exacte vaardigheden en kennis te tonen toevoegen.
Het portefeuille is een soort uitgebreid CV: een duidelijke omschrijving van uw
werkervaring, gevolgd onderwijs, cursussen en andere kennis en vaardigheden.
Het portfolio laat zien welke onderdelen je meester bent.. U vult het portfolio
portfoli met
de hulp van een portfoliobegeleider,
portfoliobegeleider, waarschijnlijk in een groep. Met behulp van
oefeningen,, wordt het begin van het vullen van het portfolio gemaakt. Dan loop
je samen door het portfolio.
portfolio Wanneer je vragen hebt, kan je ze stellen aan je
begeleider. Wanneer je begeleider vindt dat sommige delen van het portfolio nog
onduidelijk of niet compleet zijn, zal hij / zij u dat ook vertellen. U kunt nog
steeds uw portefeuille aanpassen.
aanp
Het is belangrijk dat het portefeuille zo
duidelijk en volledig mogelijk wordt.
Wat is VPL?
Iedereen verzamelt verschillende soorten ervaring. Het is een levenslang proces.
Het belang van deze ervaringen
varingen wordt soms over het hoofd gezien. Daarom VPL:
de waardering van eerdere ervaringen (VPL:
(
Validation of valuation of Prior
Learning).
VPL heeft tot doel ervaring te beschrijven en te waarderen. Net zoals
kwalificaties worden gewaardeerd. De ervaring
ervaring kan zijn opgedaan tijdens:
tijdens
 zorg verlenen;
 vrijwilligers werk;
 betaald werk;
 tijdens training of een cursus.
cursus
U begint met in kaart brengen van / het maken van een inventarisatie van uw
competenties of kwaliteiten. Dit laat zien wat u geleerd heeft in uw leven; het
maakt niet uit waar. Dit deel van het proces is uitsluitend gericht op u, uw
geschiedenis, uw prestaties, uw rode draad. Het doel is een fundament op te
richten om uw
w eerste fundamentele keuze op te baseren:: hoe gaat
ga
u zichzelf
professionaliseren?
en? Met welk doel? Met behulp van uw begeleider zult u dan
beslissen om de Upcaring European Competence Profile te gebruiken, of juist
niet.
Daarna wordt het portfolio afgerond,
afgerond, eerst door het toevoegen van werkervaring
en formeel, niet-formeel
formeel en informeel
informeel onderwijs, dan door te focussen op het
competentieprofiel, waarbij u de bewijzen categoriseert.
ert. Het aldus
geconstrueerde portefeuille en het verzamelde bewijs worden beoordeeld /
getoetst. Op basis van dit oordeel / evaluatie wordt de follow-up
up route bepaald.
be

Hoe werkt het?
De eerste stap bij het maken van een portfolio is uzelf beschrijven, zodat uw
portfolio uw persoonlijke bezit wordt.
wordt
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De tweede stap is naar aanleiding van de oefeningen beschrijven van je
ervaringen, op zoek naar –het gedeelte van- de rode draad die u wilt oppakken
en uitwerken. Het laatste deel is het maken van de inventarisatie van de
ervaringen die u heeft opgedaan in uw leven. Dit deel gaat over het leren van
ervaringen, werkervaringen in de sector en andere werkervaringen (hobby's,
(hobb
vrijwilligerswerk, enz.). U kunt deze informatie onderbouwen met zoveel bewijs
als mogelijk (documenten, enz.). Op deze manier, door het invullen en
samenstellen van uw portfolio,
portfolio, kunt u uw vaardigheden en kennis aantonen.
In dit document zult u verschillende
verschillende sjablonen vinden waarin u uw leerleer en
werkervaringen kunt beschrijven.
Het portfolio bestaat uit 4delen:
4delen





deel 1 – persoonlijke gegevens
deel 2 – levenslijn, keerpunten, “uw
uw geschiedenis begrijpen”
deel 3 – school / werk
deel 4 – verbinden van bewijzen
b
met linking het Upcaring
competentieraamwerk
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1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
S PORTFOLIO EIGENAAR

Vul hier uw persoonlijke gegevens in.

Naam

.........................................................................................

Man / vrouw

.........................................................................................
....................................................................................

Adres

.........................................................................................

.........................................................................................
Postcode en woonplaats ...............................................
Telefoonnummer

.........................................................................................

Mobiel nummer

.........................................................................................

Email adres

.........................................................................................

Geboortedatum

.........................................................................................

Geboorteplaats en -land .........................................................................................
.....................................................................
Huidige nationaliteit

.........................................................................................
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2. LEVENSLIJN – KEERPUNTEN - UW GESCHIEDENIS BEGR
BEGRIJPEN

In dit gedeelte kuntt u het resultaat van de inleidende oefeningen verzamelen. Houd in gedachten dat dit
portfolio privé is: uiteindelijk zult u en u alleen beslissen wat u anderen zult laten zien en wat moet worden
weggelaten. Bijvoorbeeld zult u waarschijnlijk niet uw leven
levenslijn in het portfolio laten voor een assessment,
assessment
maar uw persoonlijke profiel zou een zeer goede eerste pagina zijn. Houd in gedachten om overal een kopie van
elk bewijs (diploma, certificaat, foto's, enz.) toe te voegen of te verwijzen naar reeds aanwezige
aanwezi
bewijsstukken.
Nummer bewijsstukken (2.1, 2.2 enz.).
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3. OVERZICHT VAN ONDERWIJS

Deze tabel gaat over uw reguliere onderwijs. Probeer dit overzicht zo compleet mogelijk in te vullen, zodat u
een vrij duidelijk en volledig overzicht maakt van uw vaardigheden
eden en kennis. Zelfs cursussen of opleiding die u
niet heeft afgemaakt, kunt u hier vermelden. Het is belangrijk om uw cursussen en haar onderwerpen zo
duidelijk mogelijk te beschrijven. Vul een tabel per bewijsstuk in (diploma, certificaat, foto's, enz.).
enz.) Begin met
uw meest recente ervaringen: van nu tot vroeger. Voeg een kopie van elk bewijs (diploma, certificaat, foto's,
enz.) toe. Nummer de bewijsstukken (3.1, 3.2 enz.).
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Nummer(s)
bewijsstukk
en

Periode:

…………………….

TOT

.......................................................................................................
Naam vd
school:

Cursus:

Onderwerpen:

................................................................
.................................................................................
.................

.................................................................................
.................
................................................................

................................................................
.................................................................................
.................

................................................................
.................................................................................
.................

................................................................
.................................................................................
.................

Type bewijs:

O Diploma

O Certificaat

O anders, namenlijk

(kopieer de tabel zo vaak als nodig)
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…………………………………………….

3.1.

OVERVIEW OF COURSES AND TRAINING

Deze tabel gaat over alle opleidingen en trainingen die u heeft gevolgd.. Probeer dit overzicht zo compleet
mogelijk in te vullen , zodat u een overzicht van uw vaardigheden en kennis die is zo duidelijk mogelijk
moge
te
maken. Zelfs wanneer er cursussen of trainingen die u niet voltooid of waarvoor u niet over een certificaat dat u
kunt ze hier te vermelden ontvangen. In deze tabel kunt u ook cursussen en opleidingen die gerelateerd zijn aan
hobby's of vrije tijd te noemen. Vul een tabel per document van bewijs (diploma, certificaat, foto's, enz.). Begin
met uw meest recente ervaringen: van nu tot vroeger. Voeg een kopie van elk bewijs (diploma, certificaat,
cert
foto's, enz.). Nummer de bewijsstukken
stukken (3.1.1, 3.1.2 enz.).
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Nummer(s
)
bewijsstuk
ken

Periode:

…………………… tot ……………………

Duur ……………… uren / dagen

Naam cursus:

................................
.................................................................................................................
.................

Gevolgd bij

naam ................................
................................................................................................
.........................................

adres ................................
................................................................................................
.........................................
Cursus doel:
................................
.................................................................................................................
.................
Onderwerp / inhoud:
................................
.................................................................................................................
.................

O Certificaat

O Bewijs van deelname

Soort bewijs:
…………………………..….
(kopieer de tabel zo vaak als nodig)
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O Anders, namenlijk

3.2.

OVERVIEW OF WORK EXP
EXPERIENCE

Deze tabel is over de taak die activiteiten die u tijdens betaald werk hebben gedaan. Betaald werk is over al het
werk waarvoor je hebt betaald. Ditt betekent dat u ook werk dat niets of weinig te maken met het onderwijs,
cursussen en opleiding je hebt gevolgd en bijgewoond heeft.
Stages / stages kunnen ook hier worden opgenomen (maar: je moet zijn betaald voor hen). Probeer in te vullen
dit overzicht zo compleet mogelijk, zodat u een overzicht van uw vaardigheden en kennis die is zo duidelijk
mogelijk te maken. Vul een tabel per document van bewijs (diploma, certificaat, foto's, enz.). Begin met uw
meest recente ervaringen: van nu tot vroeger. Voeg ee
een
n kopie van elk bewijs (diploma, certificaat, foto's, enz.).
Nummer van de documenten bewijs (3.2
3.2.1, 3.2.2 enz.)
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Nummers(s)
bewijsstukken

Periode:

……………………… TOT ………………………

DUUR ………UREN PER WEEK

................................................................
................................................................................................
Beroep/functie:
................................................................
................................................................................................
Bedrijf/afdeling:
................................................................
................................................................................................
Uitgevoerde taken:
................................................................
................................................................................................
Eigen beoordeling:
Ik voerde deze taken uit
uit:
O onafhankelijk O onder toezicht
Opmerking: ................................
..............................................................................................................

Soort bewijs:

O Certificaat

O Verklaring

O Anders, namenlijk ……….…………………………

(kopieer de tabel zo vaak als nodig)
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3.3.

OVERZICHT VAN ANDERE RELEVANTE ERVARINGEN ZOALS HOBBY’S EN VRIJWILLIGERSWERK
IJWILLIGERSWERK

Deze tabel is over het werk dat u tijdens stages / stages, vrijwilligerswerk en / of hobby's hebben gedaan.
Vrijwilligerswerk is, bijvoorbeeld over een club of vere
vereniging
niging (sportclub, scouting, etc.) of een andere
organisatie, maar waarvoor je niet zijn betaald. In en om het huis en tijdens het sporten een hobby, vaak veel
activiteiten worden gedaan die zijn ook gedaan in (veel) betaalde banen, of waarlangs u hebt competenties
com
die
relevant zijn voor de arbeidsmarkt zijn opgedaan. Probeer in te vullen dit overzicht zo compleet mogelijk, zodat
u een overzicht van uw vaardigheden en kennis die is zo duidelijk mogelijk te maken. Als je twijfels hebt, vraag
uw portefeuille tutor. Vul een tabel per (document van) bewijs (certificaten, foto's, enz.). Begin met uw meest
recente ervaringen: van nu tot vroeger. Voeg een kopie van elk bewijs (diploma, certificaat, foto's, enz.).
Nummer van de documenten bewijs (3.3
3.3.1, 3.3.2 enz.)
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Nummer(s)
bewijsstukken
Periode:

…………………… tot ……………………

Activiteit:

................................
...................................................................................................

…………… uren per week / maand

Organisatie /
werkplek

................................
...................................................................................................

Vervulde taken:

................................
...................................................................................................

Eigen beoordeling:

Ik vervulde mijn taken
taken:
O onafhankelijk O onder toezicht
Opmerking: ................................
.....................................................................................
.............................................................................................................
....................

Soort bewijs:

O Certificaat

O Verklaring

O anders, namenlijk

……….………………………………
(kopieer de tabel zo vaak als nodig)
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4. EERSTE VERKENNING VAN
N ERVARING IN RELATI
RELATIE TOT HET UPCARING EUROPEES
UROPEES COMPETENTIERAAMWERK
COMPETENTIER

Hieronder vindt de job activiteiten die worden geïdentificeerd in de Upcaring European Competence Framework
vinden. Elke sett van activiteiten bouwt een competentie unit. De competentie units bouwt 4 macro gebieden van
competenties. Elke macro gebied van competentie leidt afzonderlijk naar een record van deelname. Daarom
worden de activiteiten gegroepeerd onder het macro gebied van competentie, die wordt beschreven op het
eerste. Dan is de bevoegdheid untis worden geïdentificeerd. Je moet concentreren op de activiteiten, uit te
leggen waarom je denkt dat je in staat bent om ze uit te voeren, als je zo en welke bewijzen (verwijzend
(verwijze
naar
de cijfers hierboven gebruikte) kan dit onderbouwen deed.
Vink het vakje 'ja' of 'nee' voor elke activiteit aan te geven als je ervaring hebt met de volgende functiefunctie
uitoefening.

WP5 – Modelling VPL system for the professional care service provider

Macro
competentiegebied

Competentie
eenheden

Activiteiten

1°: Realiseert
iseert 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
n en contextualiseren van de cliënt in zijn / haar verschillende fasen van persoonlijke ontwikkeling ment
Bent u in staat de activiteit uit te
voeren

Activiteit

Ja, dat heb ik
gedaan

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
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Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

Wanneer

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

1.2 Begrijpen en contextualiseren van de cliënt in zijn / haar sociaal-culturele context
Bent u in staat de activiteit uit te
voeren

Activiteit

Ja, dat heb ik
gedaan

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
sociaal-culturele context van de cliënt
1.2.4 het faciliteren van de cliënt in het
contact onderhouden met zijn / haar sociaalculturele omgeving
1.2.5 stimuleren van participatie van de
cliënt aan de sociale en culturele leven

WP5 – Modelling VPL system for the professional care service provider

Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

Wanneer

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

1.3 Begrijpen en leren over de impact van ziekten, handicaps en moeilijkheden in het dagelijks leven van de cliënt.

Activiteit

Bent u in staat de activiteit uit te
voeren
Ja, dat heb ik
gedaan

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
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Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

Wanneer

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

1.4 Behave empathetically and communicate accordingly with the care recipient and with his/her family.
Bent u in staat de activiteit uit te
voeren

Activiteit

Ja, dat heb ik
gedaan

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
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Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

Wanneer
Wann

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

2°: Hygiëne, reiniging
g 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
oonlijke hygiëne, wonen in een nette en goede
omgeving, niet worden blootgesteld aan risico's voor de gezondheid

Activiteit

Bent u in staat de activiteit uit te
voeren
Ja, dat heb ik
gedaan

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
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Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe heeft
u de activiteit
uitgevoerd

Wanneer

Naar welk
bewijs kunt u
verwijzen
(nummer)

3°: Operationeel zorg verlenen (het uitvoeren van operationele taken, zoals
de client begeleiden, het gebruiken van mechanisch
mechanische uitrusting voor ouderen,
het geven van maaltijden, medicijnen, etc.)

3.1 de cliënt begeleiden bij de elementaire dagelijkse verplaatsingen, binnen en buiten
Bent u in staat de activiteit uit te
voeren

Activiteit

Ja, dat heb ik
gedaan

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
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Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

Wanneer

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

3.2 het verstrekken van voorgeschreven maaltijden en medicijnen op te bepaalde tijden en intervallen
Bent u in staat de activiteit uit te
voeren

Activiteit

Ja, dat heb ik
gedaan

Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

Wanneer

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

Wanneer

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

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 ensuring appropriate environmental conditions
Bent u in staat de activiteit uit te
voeren

Activiteit

Ja, dat heb ik
gedaan

3.3.1 de juiste temperatuur in het huis
realiseren, geschikt voor de cliënt (vooral in
relatie tot de seizoensgebonden
veranderingen)
3.3.2 verversen van lucht realiseren
3.3.3 blootstelling van de cliënt aan
klimatologische factoren reguleren passend
bij het individu
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Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

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
erhouden met de belangrijkste betrokken actoren
Bent u in staat de activiteit uit te
voeren

Activiteit

Ja, dat heb ik
gedaan

4.1.1 contacten onderhouden met de
verantwoordelijke artsen en / of andere
zorgverleners
4.1.2 contacten onderhouden met de familie
of de zorginstelling
4.1.3 coördinatie met verschillende
dienstverleners (schoonmakers,
maaltijdleveranciers, verpleegkundigen,
therapeuten ...)
4.1.4 de basisgezondheids parameters in de
gaten houden en de algemene
gezondheidstoestand en verantwoordelijken
zo nodig waarschuwen
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Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

Wanneer

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

4.2 understanding a given care project set by institutions in charge and family
Bent u in staat de activiteit uit te
voeren

Activiteit

Ja, dat heb ik
gedaan

Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

Wanneer

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

Wanneer

Naar welk bewijs
kunt u verwijzen
(nummer)

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
edische controles / onderzoeken
Bent u in staat de activiteit uit te
voeren

Activiteit

Ja, dat heb ik
gedaan

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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Nog niet

Commentaar,
Waar en hoe
heeft u de
activiteit
uitgevoerd

Actieplan – Persoonlijk ontwikkelingsplan
Uw wensen
Hieronder vindt u een aantal vragen over uw wensen en ambities. Probeer zo uitgebreid mogelijk te zijn in uw
antwoord op deze vragen.
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In welke van de volgende
functies binnen uw huidige
bedrijf wilt u werken?

<benoem
benoem de functies hier >

Wat voor soort werk en de
activiteiten wil je doen binnen
uw huidige bedrijf?
Waarom?
Welke competenties bezit u om
deze activiteiten uit te kunnen
voeren?

Wat voor soort werk en
activiteiten wilt u doen wanneer
u de vrije keuze had?
Waarom?
Welke competenties bezit u om
deze activiteiten uit te kunnen
voeren?
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Actieplan

Macro
competentiegebied

Competentie
eenheden

Beschrijving wat getraind moet
Activiteiten worden en waarom, refererend aan
de bewezen activiteiten
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Verbinding met elearning (nummer,
module enz)
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