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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 – Thuiszorg medewerker

Introductie
Voor wie
Als u een thuiszorg medewerker bent, of dat graag zou willen worden, die graag mensen helpt, die
het werk wilt verbeteren,, die zich een echte
e
expert wil voelen. Maar u wilt niet leren, wat u al kunt
doen?! Dus hebben wij VPL-systeem
systeem gemaakt dat u zal helpen bij het identificeren van wat u al weet
en kunt doen. Op deze manier kunnen u en uw begeleider bepalen wat u moet weten om een
thuiszorgmedewerker te worden.
Dus deze toolkit is voor u, wanneer u een (aanstaande) thuiszorg
huiszorg medewerker bent die al enige
ervaring heeft een VPL – procedure
dure wilt doorlopen en uiteindelijk leermodules zou willen volgen

Wat
Dan zal deze toolkit u ondersteunen en begeleiden door competentie herkenning
erkenning en het in kaart
brengen daarvan.. Dit is uw persoonlijke toolkit voor het VPL-systeem,
systeem, leidt u door het Upcaring
Competenceraamwerk voor Thuiszorg.
Thuiszorg
Het is een persoonlijke kopie, van u,
u de kandidaat. U beslist wat u erin zet,, wanneer u het laat zien en
welke delen u dan laat zien.. Indien gewenst, kunt u tijdelijk irrelevant materiaal uitnemen,
uitnemen of maakt
u een kopie (een showcase)
case) van de elementen die u wilt laten zien, of laten beoordelen etcetera

0. Wat gaan we doen
VPL –the
the valuation of prior learning / het waarderen van eerdere ervaringen- biedt u instrumenten
ins
om uw eigen levens ervaringen te waarderen,
waarderen, wat u heeft geleerd en uw ervaring door eerdere
banen of uw huidige werk.
1. U wordt geInformeerd!
Nu is het moment dat uw begeleider u (nogmaals) informeert over de procedure. Zorg dat u dat
volledig begrijpt:
-

Het portfolio dat u gaat maken is van u en van u alleen (hoe wordt dit gegarandeerd?);
gegarandeerd?)
Hoeveel tijd zult u nodig hebben om het proces af te ronden??
ronden?
Welke hulp kunt u van uw begeleider verwachten?
verwachten
Zijn al uw vragen beantwoord?
beantwoord

2. Laten we beginnen
Om een beeld van u zelf te maken, zal het eerste deel van het werk zijn uzelf identificeren, gewoon
door uw naam en adres gegevens in te vullen. Dit doet u in het eerste deel van uw eigen portfolio. U
vindt dit in de map die u heeft gekregen (digitaal of op papier).
Allemaal af?? Nu is het tijd om te beginnen met deel 2. U gaat door uw leven, uw carrière, zo mogelijk
stap voor stap. U kiest wat u vindt dat pas komt:: vanaf vandaag achteruit, of start vanuit
gebeurtenissen na de lagere school. Focus voor elke ervaring op:
- Context - situatie:
- Wie was betrokken;
- Wat is er gebeurd;
- Wat heeft u gedaan;
- Wat was het resultaat;
jdrage.
- Wat was uw eigen bijdrage.
Op dit punt is het belangrijk om te beginnen met het verzamelen van bewijsmateriaal. Wat kan
aantonen dat u echt deed wat u beschrijft? Is er een ondertekende verklaring, een foto, een video, of
misschien een product dat u heeft gemaakt. Wees zorgvuldig bij het dateren van de bewijsstukken en
leg uit hoe u kunt bewijzen dat u dit deed,
deed en het geen kopie van andermans werk is. Zet altijd een
nummer op het bewijs zodat u er later naar kunt verwijzen.
verwijzen
Door uw ervaring op deze manier te beschrijven, bouwt u stap voor stap uw portfolio op.
3. GO of NO GO?
Nu kunt u uw leven en ervaringen bekijken op een tamelijk gestructureerde manier. Indrukwekkend?
Indrukwekkend
Het is tijd voor reflectie: leidt uw ervaring u richting
richting de thuiszorg? Is dit wat u wilt gaan doen? Zo
niet, bespreek dat met uw begeleider de alternatieven. Echter, als u verder wilt ...
4. Het profiel van de Thuiszorg medewerker
In het volgende gedeelte zult u het profiel van de thuiszorg medewerker aantreffen, in een tabel.
tabel U
zult vijf hoofd gebieden zien:
1. Relaties (Realiseert een positieve relatie met de client gebaseerd op kennis van de cliënt en van zijn context);
2. Reinheid (Hygiëne, reiniging en veiligheid van de cliënt);
3. Zorg (Operationeel zorg verlenen);
4. Planning (Organiseren en planning van een zorgplan);
5. Techniek (ICT component).
Voor elk gebied, zijn specifieke taken
ta
beschreven. Voor elke taak, geeft u op basis van uw portfolio
aan of u in staat bent gebleken deze taak uit te voeren, of nog niet. Ook legtt u uit waar en hoe (onder
begeleiding of alleen, in welke context) u dat heeft gedaan. Vervolgens vermeldtt u de datum. Het kan
een specifieke datum, een maand of een periode zijn. Tot slot probeer te verwijzen naar de
bewijsstukken die u in uw portfolio eerder heeft opgenomen. Als er meer bewijs is, voegt u gewoon
de nummers toe die u eerder bij het bewijsstuk heeft vermeld.
5. Het profiel van de Home Care Worker
Tijdens het werken door het functieprofiel, zult u beginnen te merken hoeveel u al weet en hoeveel u
allicht wilt leren.. Maar het is ook tijd om uw begeleider te vragen u te helpen het portfolio te

beoordelen. Is het compleet, is er genoeg bewijs. Als u beiden vindt dat het klaar is om het te hebben
beoordeeld, is het tijd voor het assessment zoals u is uitgelegd door uw begeleider.
begeleider
6. Het plannen van uw toekomst
Gefeliciteerd! Je bent het assessment gepasseerd en kunt vooruitkijken!! Op basis van het profiel van
de thuiszorg medewerker,, afgezet tegen uw portfolio, weet u nu wat u wilt leren of oefenen. Of welk
w
bewijsmateriaal u nog moet verzamelen om uw mogelijkheden te bewijzen. Om u te helpen
help focussen
op wat u echt wilt, wiltt u misschien een beetje nadenken
nadenken over mogelijke banen, rollen
rolle en functies en
zo uw doel beschrijven.
gmedewerker profiel’s
profiel vijf macro competentiegebieden
gebieden die activiteiten
Ook kunt u nu van de Thuiszorgmedewerker
kopieëren die u moet oefenen of leren. Met uw begeleider, beschrijft u wat er geleerd moet worden
en zorgt u dat de e-learning
learning modules ingevuld worden, zodat u weet wat u moet zoeken wanneer u
inlogt in het Upcaring E-learning
learning systeem. Raadpleeg daartoe de e-learning Starters Gids die uw
begeleider u heeft gegeven.
Vergeet niet om bewijs van wat u doet en leert in uw portfolio te bewaren.. Voeg het bewijs toe, geef
het een opvolgend nummer en (heel belangrijk!) zet
et het nummer van het bewijs naast de juiste
activiteiten in het Thuiszorg medewerkers profiel!
Succes!

