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Samenvatting
Dit document presenteert de resultaten van het Europese project VALCHILD (Validation of non-formal and informal
learning in childminding) op het gebied van het ontwikkelen en testen van valideringsprocedures en certificering
van leerervaringen van beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang.
Het bouwt voort op de bevindingen en conclusies van eerdere resultaten, nl. 1 "Evidence-based validation
requirements and criteria" en 2 "VALCHILD assessment and validation toolbox".
Doel van dit rapport is bruikbare instrumenten voor te stellen om voor de doelgroep van beroepskrachten en
gastouders in de kinderopvang operationele en betrouwbare valideringsprocedures en certificeringsmethoden te
ontwikkelen, implementeren en evalueren: een valideringsaanpak, een certificeringsregeling en een handboek
voor opleiders.
Binnen het VALCHILD-project zijn reeds twee standaarden ontwikkeld voor de kinderopvang-sector: (1) een
competentieprofiel van de beroepskrachten in de kinderopvang en gastouders, met oog voor vijf
competentiegebieden, en (2) een standaard voor zelfdiagnose van de beroepskrachten en gastouders om de eigen
competentieontwikkeling in het werk te doorgronden. Het competentieprofiel is te beschouwen als de VALCHILDkwalificatiestandaard.
De voorgestelde instrumenten zijn gebaseerd op een breed scala aan documenten, studies en projecten op het
gebied van validatie van nonformeel en informeel leren die in de EU worden uitgevoerd. Inspanningen zijn geleverd
om deze instrumenten, gegevens en kennis aan te passen aan het specifieke beroepsprofiel van de
beroepskrachten en gastouders (bij ESCO opgenomen als 5311 Childcare1), dat van lidstaat tot lidstaat sterk
verschilt en varieert van volledig ontwikkelde kwalificaties die binnen een bepaald nationaal kwalificatiekader
beschikbaar zijn, tot het ontbreken van enige kwalificatie die kan leiden tot een bepaald gecertificeerd niveau van
werken in de kinderopvang.
Dit document is gestructureerd in 4 hoofdsecties:
1. Inleiding: omvat de referentiedocumenten en initiatieven op EU-niveau en de belangrijkste definities en
beginselen van het valideren van nonformeel en informeel leren.
2. VALCHILD-valideringsprocedures: presenteert de criteria (gedefinieerd onder intellectuele output 1) en de
instrumenten en materialen (ontwikkeld onder intellectuele output 2) die worden gebruikt voor de validering
van iemands leerervaringen. (taak 3.1)
3. VALCHILD-certificeringsschema: richtlijnen, voorbeelden en casusscenario's voor valideringsprocedures. (taak
3.2)
4. Trainershandboek: een set richtlijnen, instructies en oefeningen die door validatiedeskundigen tijdens
valideringsprocessen worden toegepast (taak 3.3).

1

‘ESCO’ staat voor European Skills, Competences, Qualifications and Occupations [Europese vaardigheden, competenties, kwalificaties en
beroepen]. Het is de Europese meertalige classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen. 5311 is de standaard
voor de sector kinderopvang.
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1. Inleiding
1.1. Referentiedocumenten en -initiatieven van de EU
In de aanbeveling van de Raad van 20 december 20122 inzake het valideren van nonformeel en informeel leren,
werd de lidstaten verzocht om uiterlijk in 2018 nationale regelingen voor validering in te voeren. Deze regelingen
zijn bedoeld om personen in staat te stellen hun buiten het formele onderwijs en de formele opleiding verworven
competenties te identificeren, te documenteren, te beoordelen en uiteindelijk te certificeren, dat wil zeggen, op
het werk, thuis of bij vrijwilligersactiviteiten. De kerngedachte is om kennis en ervaring die waardevol zijn voor de
bevordering van de werkgelegenheid en de sociale integratie zichtbaar te maken en te erkennen.
In die zin is deze aanbeveling in overeenstemming met en complementair aan een breed scala van EU-initiatieven,
zoals het strategisch kader voor onderwijs en opleiding 2020, de Europese pijler voor sociale rechten en de agenda
voor nieuwe vaardigheden voor Europa.
De nieuwe vaardighedenagenda voor Europa, die de Commissie op 10 juni 2016 heeft goedgekeurd, is bijzonder
relevant voor het valideren en het VALCHILD-project, aangezien zij de aanzet heeft gegeven tot tien concrete acties,
waaronder: het Europees kwalificatiekader (EQF), de modernisering van beroepsonderwijs en -opleiding (VET), het
Europees systeem voor de overdracht van studiepunten voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) of Europass,
het gemeenschappelijk kader voor de verstrekking van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties.
Daarnaast omvatte Europa 2020 (een Europese strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei) een ander
relevant initiatief, ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations), een meertalige
classificatie die relevant is voor de EU-arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding.

1.2. Enkele voorlopige overwegingen over validatie
De validering van nonformeel en informeel leren heeft een sterke relatie met onderwijs- en opleidingsstelsels, niet
alleen binnen de EU, maar ook wereldwijd. Er worden echter diverse definities van validering gegeven. Zoals de
ILO3 de uitdrukking "erkenning van eerdere leerervaringen" (RPL) gebruikt, bestaan er veel andere benamingen
voor hetzelfde basisidee van het valideren van persoonlijke leerevaringen. De ILO wijst op onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APEL - beoordeling van het voorafgaande ervaringsleren (assessment of prior experiential learning , Verenigd
Koninkrijk),
APL - beoordeling van eerdere leerervaringen (assessment of prior learning , Verenigd Koninkrijk),
EVC - erkenning van verworven competenties (Nederland, Vlaanderen/België),
PLAR - voorafgaande beoordeling en erkenning van eerder leren (prior learning assessment and recognition ,
Canada),
RAC - erkenning van verworven competenties (recognition of acquired competencies , Quebec, België),
RPL - Erkenning van eerder leren (Recognition of prior learning , Ierland, Luxemburg),
RVA - Erkenning, validatie en accreditatie (Recognition, validation and accreditation, UNESCO),
RVCC - erkenning, validatie en certificering van competenties (recognition, validation and certification of
competencies, Portugal),
RNFIL - erkenning van nonformeel en informeel leren (recognition of non-formal and informal learning, OECD),
VAE - validatie van voorafgaand ervaringsleren (validation des acquis de l’expérience , Frankrijk,
Wallonië/België),
VNFIL - validatie van nonformeel/informeel leren (validation of non-formal/informal learning , ETF),
VPL - validatie van eerder leren (validation of prior learning , Zwitserland, Nederland).

Achter deze terminologie gaat een verschil in aanpak schuil, of zelfs "filosofie", waar zowel kennis als
"ervaringsleren"4 even belangrijk worden geacht, of waar het laatste als prioriteit wordt gekozen, vooral voor die
kandidaten voor wie hun beroepservaring en toegepaste kennis hun belangrijkste kracht is. Aangezien VALCHILD
een Erasmus+-project is, baseert het project zich in dit kader op de definitie van Cedefop, volgens welke "validatie
een proces van bevestiging door een bevoegde instantie is, dat een individu leerresultaten heeft verworven die zijn
2
3
4

PB C 398 VAN 22.12.2012.
"Erkenning van voorkennis" (RPL): Learning Package", International Labour Office, Skills and Employability Branch, Employment Policy
Department, ILO, 2018, beschikbaar op de website van de ILO.
"UNESCO-richtlijnen voor de erkenning, validatie en accreditatie van de resultaten van nonformeel en informeel leren", UNESCOinstituut voor een leven lang leren, 2012, beschikbaar op de UNESCO-website.
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gemeten aan een relevante standaard". Aangezien leerresultaten betrekking hebben op kennis en competenties,
is het een ruime definitie. Deze en andere aanvullende definities zijn te vinden in het volgende deel.

1.3. Belangrijkste definities voor het valideren van nonformeel en informeel leren
Cedefop stelt een reeks concrete en beknopte, belangrijke definities voor, op basis van de definities die al in 2012
in de aanbeveling van de Raad zijn vastgelegd en die met name relevant zijn voor de validering van nonformeel en
informeel leren5. Ook de aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 betreffende het Europees kwalificatiekader
voor een leven lang leren is op6een aantal punten geactualiseerd, met name wat betreft de descriptoren, waar
"competenties" zijn vervangen door "verantwoordelijkheid en autonomie".
Wat betreft leren:
• Formeel leren: "leren dat plaatsvindt in een georganiseerde en gestructureerde omgeving (zoals in een
onderwijs- of opleidingsinstelling of op de werkplek) en dat expliciet wordt aangeduid als leren in termen van
doelstellingen, tijd of middelen is formeel leren vanuit het oogpunt van de lerende intentioneel. Het leidt
doorgaans tot certificering".
• Informeel leren: "Leren als gevolg van dagelijkse activiteiten met betrekking tot werk, gezin of vrije tijd. Het is
niet georganiseerd of gestructureerd in termen van doelstellingen, tijd of leerondersteuning. Informeel leren
is in de meeste gevallen onbedoeld vanuit het perspectief van de lerende".
• Nonformeel leren: "Leren ingebed in geplande activiteiten die niet expliciet als leren zijn aangemerkt (in
termen van leerdoelen, leertijd of leerondersteuning). Nonformeel leren is opzettelijk vanuit het oogpunt van
de lerende".
Wat betreft de te valideren ervaring en kennis:
• Competentie: "Vermogen om leerresultaten adequaat toe te passen in een bepaalde context (onderwijs, werk,
persoonlijke of professionele ontwikkeling)" of "Vermogen om kennis, vaardigheden en persoonlijke, sociale
en/of methodologische vaardigheden te gebruiken, in werk- of studiesituaties en in professionele en
persoonlijke ontwikkeling".
• Leerresultaten: "Reeksen kennis, vaardigheden en/of competenties die een individu heeft verworven en/of
kan aantonen na voltooiing van een leerproces, hetzij formeel, nonformeel of informeel" of "Verklaringen over
wat een lerende weet, begrijpt en kan doen na voltooiing van een leerproces, die worden gedefinieerd in
termen van kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid en autonomie"7.
• Eenheid van leerresultaten (ECVET): "Onderdeel van een kwalificatie, bestaande uit een samenhangend geheel
van kennis, vaardigheden en competenties, dat kan worden beoordeeld en gevalideerd;
of
Een eenheid kan het kleinste deel van een kwalificatie zijn dat kan worden beoordeeld, overgedragen en
eventueel gecertificeerd. het kan specifiek zijn voor een enkele kwalificatie of gemeenschappelijk zijn voor
meerdere kwalificaties".
Wat standaarden betreft: "Serie elementen waarvan de inhoud wordt bepaald door de betrokken actoren. Er kan
een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten standaarden:
• Competentie-standaard verwijst naar kennis, vaardigheden en/of competenties die verband houden met de
uitoefening van een functie.
• Onderwijsstandaard verwijst naar verklaringen van leerdoelen, inhoud van curricula, toelatingseisen en
middelen die nodig zijn om aan de leerdoelen te voldoen.
• beroepsstandaard verwijst naar de verklaringen van de activiteiten en taken met betrekking tot een specifieke
functie en de praktijk ervan.
• beoordelingsstandaard verwijst naar verklaringen over de te beoordelen leerresultaten en de gebruikte
methodologie.
• valideringsstandaard verwijst naar verklaringen over het prestatieniveau dat de beoordeelde moet bereiken
en de gebruikte methodologie.
• certificeringsstandaard verwijst naar verklaringen van de regels die van toepassing zijn voor het verkrijgen van
een certificaat of diploma, alsmede naar de toegekende rechten.

5
6
7

"Terminologie van het Europese onderwijs- en opleidingsbeleid", Cedefop, 2014, beschikbaar op de website van Cedefop.
PB C 189 VAN 15.6.2017
Gedefinieerd in de aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 betreffende het Europees kwalificatiekader (EQF) voor een leven lang
leren.
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Al deze standaarden kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd of onderdeel zijn van een document.
Wat betreft het valideringsproces:
• Beoordeling van de leerresultaten: "Proces van beoordeling van kennis, knowhow, vaardigheden en/of
competenties van een individu aan vooraf vastgestelde criteria (leerverwachtingen, meting van
leerresultaten). Beoordeling wordt meestal gevolgd door certificering".
• Validatie van leerresultaten: "Bevestiging door een bevoegde instantie dat de leerresultaten (kennis,
vaardigheden en/of competenties) die een individu in een formele, niet-formele of informele setting heeft
verworven, zijn beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en voldoen aan de eisen van een
validatie standaard. Validatie leidt doorgaans tot certificering".
Of
"Proces van bevestiging door een geautoriseerde instantie dat een individu leerresultaten heeft verworven,
gemeten aan de hand van een relevante standaard. Het valideren bestaat uit vier verschillende fasen
(Cedefop):
1. identificatie door middel van een dialoog van bepaalde ervaringen van een individu
2. documentatie om de ervaringen van het individu zichtbaar te maken
3. formele beoordeling van deze ervaringen; en
4. certificering van de resultaten van de beoordeling die kunnen leiden tot gedeeltelijke of volledige
kwalificatie".
• Erkenning van leerresultaten: "Formele erkenning: proces van toekenning van de officiële status aan kennis,
vaardigheden en competenties, hetzij door middel van:
• validatie van nonformeel en informeel leren
• toekenning van gelijkwaardigheid, studiepunten of vrijstellingen
• toekenning van kwalificaties (certificaten, diploma's of titels)
en/of
• Sociale erkenning: erkenning van de waarde van kennis, vaardigheden en/of competenties door
economische en sociale belanghebbenden".
• Certificering van leerresultaten: "Procedure voor de afgifte van een certificaat, diploma of titel waaruit formeel
blijkt dat een reeks door een individu verworven leerresultaten (kennis, knowhow, vaardigheden en/of
competenties) door een bevoegde instantie aan een vooraf vastgestelde standaard zijn getoetst".
Wat betreft de kwalificatie:
• Kwalificatiesysteem: "Alle activiteiten in verband met de erkenning van leerresultaten en andere nnnmn die
onderwijs en opleiding koppelen aan de arbeidsmarkt en het maatschappelijk middenveld. Deze activiteiten
omvatten:
– definitie van het kwalificatiebeleid, opzet en uitvoering van de opleiding, institutionele regelingen,
financiering, kwaliteitsborging
– beoordeling en certificering van leerresultaten".
• Kwalificatiekader: "Instrument voor de ontwikkeling en classificatie van kwalificaties (op nationaal of sectoraal
niveau) volgens een reeks criteria (met behulp van descriptoren) die van toepassing zijn op gespecificeerde
niveaus van leerresultaten".
of
"Instrument voor de classificatie van kwalificaties aan de hand van een reeks criteria voor gespecificeerde
bereikte leerniveaus, dat gericht is op de integratie en coördinatie van kwalificatiesubsystemen en op de
verbetering van de transparantie, de toegang, de vooruitgang en de kwaliteit van kwalificaties met betrekking
tot de arbeidsmarkt en het maatschappelijk middenveld".
Ten slotte moeten deze kerndefinities samen met enkele aanvullende definities (m.b.t. beoordeling8) in overweging
worden genomen:
• Formatieve beoordeling: "Een tweezijdig reflectieproces tussen een leraar/beoordelaar en een leerling om het
leren te bevorderen".

8

"Europese richtlijnen voor het valideren van nonformeel en informeel leren", Cedefop, 2009, beschikbaar op de website van Cedefop en
INNOVAL Erasmus+ project - Beoordeling van de behoeften, De stand van zaken op het gebied van innovatieve beoordelingsmethoden
voor VNFIL (projectnummer 2016-1-BE02-KA202-017389, Platform voor een leven lang leren, juli 2017).
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•
•

Summatieve beoordeling: "Het proces van het beoordelen (of evalueren) van de verwezenlijking van specifieke
kennis, vaardigheden en competentie van een lerende op een bepaald moment"9.
Alternatieve beoordelingen: "gebaseerd op het gebruik van "innovatieve" beoordelingsmethoden ...
portfolio’s, zelf- en collegiale toetsing en simulaties - naast andere methoden - in tegenstelling tot de
traditionele meerkeuzetoetsen en het schrijven van essays".

1.4. Belangrijkste principes voor het valideren van nonformeel en informeel leren
Volgens de aanbeveling van de Raad van de EU van 20 december 2012 over het valideren van nonformeel en
informeel leren met betrekking tot de basisvalidatiefuncties moeten er vier fasen worden onderscheiden:
1. Identificatie van de leerresultaten die een individu door nonformeel en informeel leren heeft verworven;
2. Documentatie van de leerresultaten die een individu door nonformeel en informeel leren heeft verworven;
3. Beoordeling van de leerresultaten die een individu door nonformeel en informeel leren heeft verworven;
4. Certificering van de resultaten van de beoordeling van de leerresultaten die een individu door nonformeel en
informeel leren heeft verworven in de vorm van een kwalificatie, of van studiepunten die tot een kwalificatie
leiden, of in een andere vorm, naar gelang van het geval.
Het VALCHILD project stelt een meer gedetailleerde procedure voor, in 6 fasen:
1. Screening: verduidelijking voor het doelpubliek van het valideringsproces van de beroepskracht
kinderopvang/gastouder.
2. Ontvankelijkheidsproces, inclusief zelfevaluatie en beoordeling van deze analyse door de
ontvankelijkheidscommissie, te ondersteunen door begeleiding van een valideringsprofessional.
3. Toelating, voorbereiding van het portfolio dat tijdens het interview met de validatiecommissie moet worden
beoordeeld, ook te ondersteunen door begeleiding van een valideringsprofessional.
4. Assessment door de validatiecommissie, houdt in behandeling van het ingediende portfolio, de beoordeling
door de commissie, het gesprek met de kandidaat, de beraadslaging van de commissie, de toelichting van het
resultaat en advies voor verdere opleiding in geval van gedeeltelijke validering of niet-validatie.
5. Validatiecommissie, stelt de uitkomst vast, organiseert afgifte van certificaat/diploma, inclusief formatieve
aanbevelingen in geval van gedeeltelijke of niet-validatie. Een examencommissie bij een hogeschool kan bv.
zo’n validatiecommissie zijn, maar ook een sectorcommissie die bevoegd is gesteld voor het beoordelen van
assessmentrapportages, of e;lke andere commissie die de formele bevoegdheden heeft/krijgt op het
betreffende vlak.
6. Post-valideringstraject, bevordering van het valideren door de werkgever of de valideringsprofessional,
bijscholing bij gedeeltelijke of niet-validatie, toezending van de resultaten voor statistische doeleinden in
verband met de tewerkstelling.
Een vergelijkende tabel kan illustratief zijn om de correspondenties duidelijk te presenteren:
Council recommendation: valideringsfasen
VALCHILD: valideringsstappen
1. Identificatie
1. Screening
2. Ontvankelijkheid
2. Documentatie
3. Toelating
3. Beoordeling
4. Assessment
4. Certificering
5. Validatiecommissie
Niet bestaand
6. Post-valideringstraject

Deze valideringsprocedure is gebaseerd op een alternatieve beoordelingsaanpak, waarbij een centrale
rol is weggelegd voor:
• de validatiecommissie als belangrijkste beoordelingsmethode,
• en aan het interview (met de validatiecommissie, instrument voor bewijsextractie) en het portfolio (tool voor
bewijspresentatie) als belangrijkste validatie-instrumenten.
De belangrijkste reden voor deze keuze ligt in het type beroepsprofiel dat wordt geadresseerd, de thuiswerkende
geregistreerde gastouder die alleen in woonhuizen werkt (gezinswoning of kindertehuis). In feite is dit profiel:

9

Definitie aangepast aan de hand van "gestandaardiseerde tests" zoals gedefinieerd in het werkprogramma " Education and Training 2020
Work programme - Thematic Working Group 'Assessment of Key Competences', Literature review, Glossary and examples, November,
2012”, vriendelijk gedeeld door de heer David Pepper, de auteur van het document, daar het niet op de website van de EU te vinden is.
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•
•

•

Heeft geen specifiek diploma of opleiding als toelatingseis tot het beroep, alleen enkele wettelijke vereisten
voor thuiswerkers, met betrekking tot veiligheid, kinderratio, minimale ruimte, enz.10,
Heeft lage EQF-niveaus: binnen de NQF's van de EU-leden die aan het project deelnemen, variëren ze van EQF2 (in Nederland en Portugal) tot EQF-3 (in Ierland, Nederland en Frankrijk) en in sommige landen nog niet
vastgelegd (in Griekenland),
Is meestal gekoppeld aan lage of onsuccesvolle formele onderwijstrajecten, vooral voor mensen met een
migratie-achtergrond.

In deze context kunnen "klassieke" beoordelingsmethoden, zoals valide en betrouwbare gestandaardiseerde
tests,(de "huidige gouden standaard voor beoordeling" 11), "intimiderend zijn voor personen die negatieve
ervaringen hebben opgedaan in het formele onderwijs of die slechte verbale/schrijfvaardigheden hebben", alsook
"relatief oppervlakkig", terwijl zij de door nonformeel en informeel leren verworven competenties meten, en
minder aangepast zijn, met name "wanneer praktische vaardigheden en competenties essentieel zijn"12. Binnen
deze praktische vaardigheden, die met klassieke methoden moeilijk te beoordelen zijn, zijn de transversale13 en/of
zachte vaardigheden die door gastouders14 worden ontwikkeld namelijk bijzonder relevant: communicatie,
probleemoplossing, leren leren leren, plannings- en organisatievaardigheden, enz. Dit was een bijkomende reden
voor het VALCHILD-project om een alternatieve beoordelingsaanpak te hanteren.
Aangezien "de complexiteit van het valideringssystemen een belangrijke belemmering voor het valideren van
nonformeel en informeel leren vormt"15, stelt VALCHILD een "toegankelijk, gebruiksvriendelijk, flexibel en
gemakkelijk te navigeren" valideringsproces voor, gebaseerd op een alternatieve beoordeling, zodat het kan
worden aangepast aan de behoeften van de gastouder.
Deze conclusie is in overeenstemming met ´het individu centraal´-beginsel, aangezien het valideren gericht is op
empowerment van de kandidaten, maar normaal gesproken een vrijwillig proces is, vaak lang en complex, en
daarom ook in overeenstemming met het 16beginsel van "geen validatie zonder begeleiding", dat de rol van de
counselor ("VPL Guide") rechtvaardigt die door VALCHILD wordt voorgesteld in de verschillende valideringsfasen
(voornamelijk 2 "Toelatingsprocedure", 3 "Post-admissie", zoals in het begin van dit hoofdstuk nader wordt
toegelicht).
Wat ten slotte het valideringsproces als zodanig betreft, zijn enkele aanvullende beginselen evenzeer van essentieel
belang om relevante resultaten voor de professionele loopbaan en het verdere leerproces te waarborgen:
• Duidelijke koppeling aan nationale kwalificatiesystemen en -kaders op basis van duidelijk omschreven
standaarden en leerresultaten,
• Getrainde en professionele valideringsprofessionals, die de objectiviteit, transparantie en betrouwbaarheid
van de resultaten - met name wat betreft alternatieve beoordelingen - en het respect voor de kandidaat en de
persoonlijke levenssfeer zullen waarborgen,
• Kwaliteitsborging, op basis van de "kwaliteitscirkel: plannen, doen, controleren en wijzigen"17, voor het
verzekeren van de geschiktheid voor het doel, de veiligheid, beveiliging, vertrouwelijkheid en consistentie van
het valideringsproces, alsmede betrouwbaarheid, ter vermijding van een mogelijke classificering als "B-klasse
certificaten"18.
• Betrokkenheid van werkgevers en vakbonden om de relevantie van het valideringsproces te waarborgen en
de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de professionele loopbaan te vergemakkelijken,
• Kostenefficiëntie en betaalbaarheid, om duurzaamheid op de lange termijn te garanderen.

10 Voor meer gedetailleerde informatie, met name over de deelnemende landen van het VALCHILD-project, wordt verwezen naar de
intellectuele output 1 "Evidence-based validation requirements and criteria".
11 INNOVAL Erasmus+ project - Needs assessment, The State of the Art in innovative assessment approaches for VNFIL (projectnummer
2016-1-BE02-KA202-017389, , Lifelong Learning Platform, juli 2017).
12 "Europese richtlijnen voor het valideren van nonformeel en informeel leren", Cedefop, 2015, beschikbaar op de website van Cedefop.
13 Skills Panorama Cedefop, 2020. Belang van transversale vaardigheden. Op 11 juni 2020 ontleend aan
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/importance-transversal-skills / ESCO (European Skills, Competences,
Qualifications and Occupations) (08/05/2020). Op 11 juni 2020 ontleend aan
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Transversal_knowledge_44__skills_and_competences
14 EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) Woordenlijst. Op 11 juni 2020 ontleend aan:
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/soft-skills
15 Zoals blijkt uit het veld kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van intellectuele output 1 "Evidence-based validation
requirements and criteria".
16 INNOVAL Erasmus+ project - Needs assessment, The State of the Art in innovative assessment approaches for VNFIL (projectnummer
2016-1-BE02-KA202-017389, Lifelong Learning Platform, juli 2017).
17 Gedefinieerd in de aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 betreffende het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren.
18 "European guidelines for validating non-formal and informal learning ", Cedefop, 2009, beschikbaar op de website van Cedefop.
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1.5. ESCO-profiel "5311 Childcare workers".
Zoals vermeld in de samenvatting van het document, werd het ESCO-profiel 5311 Childcare worker
geïdentificeerd als de meest relevante waarop VALCHILD zich richtte. Het omvat echter een breed scala
aan profielen, zoals "babysitter, kinderverzorgster, kindermeisje, gezinsverzorgster, nanny,
buitenschoolse opvang", die betrekking hebben op zeer verschillende beroepen en gerelateerde
opleidingen.
Gezien het feit dat VALCHILD de geregistreerde gastouders adresseert, zoals in de vorige paragraaf is
uitgelegd, zijn er dus enkele aanpassingen nodig geweest, voornamelijk:
• De definitie van de werkplek: meestal het huishouden (woonhuizen, zoals gedefinieerd in ESCO), ook
al kan het ook de buitenschoolse "voorschoolse" en "naschoolse" activiteiten omvatten. De
"vakantie- en kinderdagverblijven" die in ESCO zijn opgenomen, zijn niet relevant voor VALCHILD
omdat ze betrekking hebben op andere beroepen.
• De competentiegebieden: VALCHILD heeft in totaal 5 belangrijke competentiegebieden
geïdentificeerd, terwijl het ESCO-profiel slechts 8 leerresultaten omvat:
VALCHILD
1. Wettelijk kader (nationale wettelijke
vereisten en voorwaarden voor de
activiteiten van de gastouder)

ESCO
Geen overeenkomsten gevonden
−

het managen van het gedrag van kinderen en het
begeleiden van hun sociale ontwikkeling;
− het disciplineren van kinderen en het aanbevelen of
2. Ontwikkeling & leren van kinderen
initiëren van andere maatregelen om het gedrag te
(ontwikkelingsstadia van kinderen van 0
beheersen, zoals het verzorgen van eigen kleding en het
tot 6 jaar in alle dimensies en hun
oppakken van speelgoed en boeken;
individuele behoeften)
− het observeren en controleren van de speelactiviteiten
van kinderen;
− het meenemen van kinderen naar en van school of naar
buiten voor recreatie;
o het helpen van kinderen om zich te wassen, aan te kleden en
te voeden;
3. Gezondheid & welzijn (veilige omgevingen
voor gastouderopvang - gezondheid,
− het bijhouden van gegevens over individuele kinderen,
voeding, hygiëne, veiligheid, rust en
met inbegrip van dagelijkse observaties en informatie
comfort)
over activiteiten, verstrekte maaltijden en toegediende
medicijnen.
− het spelen van spelletjes met kinderen, of het
4. Voorschools onderwijs (dagelijkse
vermaken van kinderen door te lezen of te vertellen;
routinezorg en activiteiten ter bevordering
− hulp bij de voorbereiding van materiaal en uitrusting
van het welzijn en de ontwikkeling van het
voor educatieve en recreatieve activiteiten voor
kind)
kinderen;
5. Betrokkenheid van familie en
gemeenschap (relaties met gezinnen en
Geen overeenkomsten gevonden
met de lokale gemeenschap)
Bron: ESCO database en VALCHILD intellectuele output 2 "VALCHILD beoordeling en validatie toolbox" - Bijlage A - Childminder
profiel in een oogopslag

Zoals de tabel laat zien, omvat het VALCHILD-profiel een groter profiel, voornamelijk door het opnemen
van een reeks competenties met betrekking tot de nationale wettelijke vereisten en voorwaarden voor
de activiteit van de gastouder (competentiegebied 1), evenals relaties met gezinnen en met de lokale
gemeenschap, om zo een holistische kinderopvang te garanderen (competentiegebied 5).
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1.6. Bestaande en toepasselijke wettelijke kaders.
Zoals aangegeven in de samenvatting van het document, is het VALCHILD-project van plan een reeks van
3 kant-en-klare instrumenten voor te stellen om operationele en betrouwbare valideringsprocessen in
te voeren: een valideringsproces, een certificeringschema en een handboek voor opleiders. Al deze
instrumenten kunnen bijzonder nuttig zijn voor de lidstaten die nog geen specifiek beroepsprofiel voor
gastouder hebben dat op hun NQF's is erkend, noch een daarmee verband houdend valideringsproces.
De voorgestelde instrumenten zijn voornamelijk gebaseerd op de beste kennis en de ervaring van de
projectpartners en op de bevindingen van de belangrijkste documenten, studies en projecten die in het
vorige hoofdstuk zijn genoemd. Sommige van de landen die aan dit project deelnemen, zoals Frankrijk,
Ierland, Nederland en Portugal, beschikken trouwens al over enkele officiële kwalificaties voor het
beroepsprofiel van gastouders in hun NQF's, alsook over reeds bestaande en in sommige gevallen goed
geconsolideerde valideringsprocedures. Beide, de kwalificaties en het valideringsproces, maken deel uit
van de bindende wettelijke kaders binnen deze lidstaten. Voor de lidstaten en andere lidstaten die reeds
over kwalificaties en/of valideringsprocedures beschikken, kunnen de resultaten van VALCHILD dan ook
alleen relevant zijn als voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen of aanpassingen - rekening houdend
met de relevante sociale, economische en arbeidsmarktcontext - en zijn zij niet bedoeld ter vervanging
van de bestaande instrumenten en processen, die in ieder geval moeten worden gerespecteerd.
Met dit belangrijke uitgangspunt in het achterhoofd zullen de concrete voorstellen van VALCHILD met
betrekking tot het valideren van gastouders in de volgende paragrafen volledig worden uitgewerkt, zodat
een breed scala aan concrete opties en praktische toepassingen kan worden geboden die de
overdraagbaarheid en replicatie ervan in andere landen of contexten vergemakkelijken.
1.7. Enkele aanvullende overwegingen met betrekking tot financiële duurzaamheid.
Zoals uiteengezet in paragraaf 1.2.2 heeft VALCHILD uitdrukkelijk gekozen voor de alternatieve
beoordelingsaanpak omdat deze het meest geschikt lijkt voor "personen die negatieve ervaringen
hebben opgedaan in het formele onderwijs of die slechte verbale/schrijfvaardigheden hebben" en wier
"praktische vaardigheden en competenties essentieel zijn" in plaats van meer abstracte of theoretische,
kennisgebaseerde vaardigheden19. In tegenstelling tot de "klassieke", gestandaardiseerde beoordelingen
kunnen alternatieve beoordelingen, vooral die welke "gebruik maken van interviews en op dialoog
gebaseerde benaderingen", zoals voorgesteld door VALCHILD, "duurder zijn, maar mogelijk van grotere
waarde voor de kandidaat". Zij vergen immers meer tijd en menselijke en financiële middelen, want zelfs
als er gemeenschappelijke procedures en instrumenten zijn, kan de beoordeling niet automatisch
worden verkregen, maar is zij het resultaat van een analyse op maat van elke kandidaat.
In die zin moet met betrekking tot de investeringen in menselijke hulpbronnen worden benadrukt dat
het niet alleen gaat om evaluatie- en validatiedeskundigen, maar ook om al het administratieve,
ondersteunende en voorlichtende personeel, dat "onzichtbare", maar zeer noodzakelijke taken uitvoert.
Daarom is het, zoals Cedefop stelt, "het minimaliseren van de kosten en het creëren van een duurzame
werking een uitdaging", evenals het20waarborgen van de kwaliteit van het hele proces, wat belangrijke
vragen zijn om de hele duurzaamheid van het valideren van nonformeel en informeel leren te
waarborgen. Bovendien is de ideale situatie voor kandidaten de situatie die voor hen geen kosten met
zich meebrengt. Dit is het geval voor de gastouders in Frankrijk, waar de sociale dialoog en de CAO's voor
de professionalisering van de werknemers die zij vertegenwoordigen het mogelijk hebben gemaakt om
een verplicht percentage van het salaris van elke werknemer vast te stellen dat dient om de
valideringskosten te financieren21.
Wanneer deze optie niet mogelijk is vanwege de juridische, financiële en arbeidsmarktcontext van een
bepaalde lidstaat, kunnen informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een krachtig instrument zijn
om de kosten te verlagen en een groter aantal kandidaten te bereiken. OER's (open educational
resources) worden immers gezien als belangrijke aanvullingen op traditionele onderwijs- en
opleidingsprogramma's, waardoor de totale kosten dalen, de toegankelijkheid toeneemt en mensen hun

19 "Europese richtlijnen voor het valideren van nonformeel en informeel leren", Cedefop, 2009, beschikbaar op de website van Cedefop.
20 Idem vorige noot.
21 Via de "Compte personnel de formation" (persoonlijk opleidingsaccount).
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eigen leertempo kunnen volgen22. Concreet betekent dit dat afstands- en/of onlinebeoordelingsprocedures een optie kunnen zijn wanneer deze effectief in de plaats kunnen komen van
face-to-face-processen.
1.8. VALCHILD en ECVET credits.
Het Europees systeem voor overdracht van studiepunten voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET)
is gebaseerd op de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 200923, waarvan de
belangrijkste kenmerken zijn:
• Het is alleen van toepassing op beroepsonderwijs en -opleiding, voor het hoger onderwijs (universitair
niveau) is het ECTS van toepassing,
• Het is gebaseerd op een Memorandum of Understanding (MoU) dat de wederzijdse erkenning tussen
de certificerende autoriteiten van verschillende EU-lidstaten mogelijk maakt, tussen hun verschillende
certificeringen (die in de desbetreffende NQF's zijn opgenomen of zullen worden opgenomen), geheel
of gedeeltelijk,
• Het is gebaseerd op de leerresultatenmethodologie en gekoppeld aan het valideren van nonformeel
en informeel leren,
• Het maakt overdraagbaarheid en erkenning van mobiliteit mogelijk (transparantie, accumulatie en
overdracht)
• Het is een flexibele regeling, die van toepassing is op alle 8 EQF-niveaus, die de geografische mobiliteit,
binnen een lidstaat of transnationaal, bevordert en/of een levenslange opleiding bevordert.
• ECVET-credits kunnen worden vastgesteld aan de hand van verschillende criteria, waaronder het aantal
opleidingsuren. Volgens de door de universiteiten algemeen aanvaarde conventie voor ECTS-credits
kan, gezien het feit dat een standaard universitair jaar 60 ECTS is en dat elk krediet overeenkomt met
25 tot 30 uur24, en dus standaard universitair jaar ongeveer 1800 uur (60x30) is, de vergelijking met de
bestaande kwalificaties voor kinderopvang in de lidstaten van de EU bijzonder relevant zijn. In Frankrijk
bijvoorbeeld kan de relevante gastouderkwalificatie (assistent maternel / garde d'enfant) in totaal 30
ECVET-studiepunten hebben.
VALCHILD heeft een kwalificatiestandaard ontwikkeld voor geregistreerde gastouders, met inbegrip van
sleutelcompetenties en descriptoren. Deze is ontwikkeld volgens de EQF-methodologie en de
leerresultatenbenadering. Gezien de grote heterogeniteit van de geanalyseerde bestaande standaarden,
die variëren van EQF-niveau 2 tot 4, en de verschillende sociale, economische en arbeidsmarktcontexten,
kan zij echter worden beschouwd als een gemeenschappelijke basis, een synthese die moet dienen als
een gezonde basis voor verdere ontwikkeling, met name voor de EU-lidstaten die nog geen eigen
kwalificaties op het gebied van gastouderopvang hebben ontwikkeld.

22 "European guidelines for validating non-formal and informal learning ", Cedefop, 2009, beschikbaar op de website van Cedefop.
23 PB C 155 VAN 8.7.2009.
24 ECVET-Users Guide - Deel 3, Using ECVET to Support Lifelong Learning (2012).
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2. VALCHILD-aanbeveling en certificeringsprocedure
Een valideringsproces kan twee complementaire procedures hebben:
• De eerste is de meer formatieve evaluatie, waarbij de kandidaat een rapport krijgt over de
geïdentificeerde sterke en zwakke punten, welke competenties niet/onvoldoende ontwikkeld zijn en
advies voor een leertraject (formeel, nonformeel en/of informeel) om deze competenties te
verwerven. Deze aanbevelingen kunnen worden gegeven bij elke stap van de procedure
(zelfevaluatie, portfolio) of na een niet-succesvolle beoordeling.
• De tweede procedure zijn de aanbevelingen die worden gedaan na een succesvolle summatieve
beoordeling, die hebben geleid tot een certificaat of diploma. De aanbevelingen zijn voor een
verdere ontwikkeling naar een hoger niveau, of voor het verbreden van de ontwikkeling naar andere
kwalificaties.
Dit operationele mechanisme, dat gebaseerd is op de criteria van de intellectuele output 1' en de
instrumenten van de intellectuele output 2', is bedoeld om een summatieve certificatieschema (in detail
uitgewerkt in punt 2.2.) te vergemakkelijken door de beoordeling van de competenties van de
gastouders mogelijk te maken en door aanbevelingen te doen voor de volgende stappen in het onderwijs
en de opleiding, die uiteindelijk tot de certificatie ervan zullen leiden. Volgens de 6 fasen die in paragraaf
1.2.3 in detail worden beschreven, komen het valideringsproces en het certificatieschema overeen met
fase 4 "Evaluatie/validatie" en 5 "Post-validatiecommissie".
Meer concreet zal dit valideringsproces de kandidaat-gastouder uiteindelijk een verslag over zijn/haar
competenties opleveren, waarbij de nadruk ligt op zowel de geïdentificeerde sterke als zwakke punten
die zijn vastgesteld op basis van de vooraf vastgestelde VALCHILD-standaarden zoals die in de
ontvankelijkheidsaanvraag zijn gedefinieerd.
2.1 VALCHILD standaard.
Zoals in de voorgaande paragrafen is uitgelegd, zijn de VALCHILD tools ontwikkeld op basis van de kennis
en ervaring van de partners. Wat betreft standaarden heeft VALCHILD binnen de intellectuele output 2
"VALCHILD-assessment and validation toolbox" een kwalificatie standaard ontwikkeld, gedetailleerd in
competenties, onder het "Competentieprofiel in één oogopslag" (O2-pagina 46-48), met inbegrip van 5
competentiegebieden en die is toegepast in de portfoliostructuur (O2-pagina 38-41).
Zoals uiteengezet in paragraaf 1.4 kunnen de nationale wet- en regelgeving in de EU verschillen.
Bijvoorbeeld:
• het minimaal vereiste niveau voor een gastouder kan variëren van EQF-niveau 2 tot 4 (zoals uitgelegd
in punt 1.2.2) of de context van de nationale arbeidsmarkt.
• de vereiste bevoegdheden kunnen in de EU-landen enigszins verschillen op grond van specifieke weten regelgeving (bv. gezondheid, voorschools onderwijs, enz.).
In die zin verzamelt deze kwalificatiestandaard de basis- en gemeenschappelijke kenmerken van de
bestaande standaarden die zijn opgenomen in het NQF van de in VALCHILD vertegenwoordigde EUlidstaten, evenals het vorige Erasmus+ project Child In Mind25. Het is een synthese van het "gedeelde
kernprofiel van de beroepsbevolking", dat 5 sleutelcompetentiegebieden verzamelt die overeenkomen
met een EQF-niveau 3. Het bevat gedetailleerde descriptoren, volgens de EQF-methodologie en de
leerresultatenbenadering (in termen van kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en autonomie).
VALCHILD-competentiestandaard: 5 sleutelcompetentiegebieden, waaronder 26 competenties.
Aantal
Competentiegebieden
bevoegdheden
inbegrepen
1. Wettelijk kader (Nationale wettelijke vereisten en voorwaarden voor de
3
activiteiten van de gastouder)
25 http://www.childinmind-project.eu/home.
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2. Ontwikkeling & leren van kinderen (ontwikkelingsstadia van kinderen van 0 tot
6 jaar in alle dimensies en hun individuele behoeften)
3. Gezondheid & welzijn (veilige omgevingen voor kinderopvang - gezondheid,
voeding, hygiëne, veiligheid, rust en comfort)
4. Voorschools onderwijs (dagelijkse routinezorg en activiteiten ter bevordering
van het welzijn en de ontwikkeling van het kind)
5. Betrokkenheid van familie en gemeenschap (relaties met gezinnen en met de
lokale gemeenschap)

5
4
6
8

Daarnaast is een taalstandaard ontwikkeld omdat een van de belangrijkste kerncompetenties
communicatie is (met de kinderen, met de ouders, met collega's, lezen, schrijven van rapporten, etc.).
Bovendien dient het binnen het ontvankelijkheidsproces als een instrument om de geschiktheid van de
kandidaat voor de valideringsprocedure te garanderen, zodat de veranderingen met het oog op succes
maximaal kunnen worden doorgevoerd. Ook hier kan de standaard verschillen. Het kwalificatieniveau
van het ValChild-profiel van een gastouder ligt op EQF-niveau 3, maar in sommige nationale gevallen,
bijvoorbeeld wanneer er een hoge prevalentie is van migrerende werknemers met een andere
moedertaal, wordt het taalniveau op een lager niveau vastgesteld. Het leidt in ieder geval niet tot een
validatie van het taalniveau.
Meer concreet zijn er in totaal 12 beoordelingsdescriptoren vastgesteld. Hier vindt u een synthese en de
volledige versie in de intellectuele output 2 "VALCHILD-assessment and validation toolbox":
Taalevaluatie descriptoren
1. Begrijpen en lezen
2. Schrijven
3. Begrijpen en luisteren
4. Spreken

Aantal inbegrepen descriptoren
4
4
4
4

2.2 VALCHILD-valideringsproces.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk 2 wordt uiteengezet, levert het VALCHILD-valideringsproces de
gastouder kandidaat een verslag over zijn/haar competenties op, waarin zowel de vastgestelde sterke
als de vastgestelde zwakke punten aan bod komen. In dit verslag zal op zijn minst worden opgenomen:
1. Gedetailleerde resultaten per blok vaardigheden gevalideerd door de validatiecommissie na de
evaluatie van het portfolio en het interview met de kandidaat voor de gastouder,
2. Toekomstige aanbevelingen op het gebied van opleiding en informeel leren, vooral in geval van
gedeeltelijke validatie of afwezigheid van validatie,
3. Een certificaat in geval van totale validatie (Tool 5: Certificaat, opgenomen in de intellectuele output
2 "VALCHILD assessment and validation toolbox").
Op de volgende pagina is een template voor dit rapport opgenomen, eventueel aan te passen aan de layout van de betreffende nationale of regionale26 certificeringsinstantie. Tevens is de template van het
certificaat (intellectuele output 2 "VALCHILD assessment and validation toolbox") hier nogmaals
opgenomen.

26 Sommige EU-lidstaten hebben NQF's op basis van regionale kwalificatiekaders, zoals Italië, volgens de nationale verdeling van
bevoegdheden met regio's, op het gebied van onderwijs en opleiding. https://www.cedefop.europa.eu/en/news-andpress/news/italy-national-qualifications-framework-finalised.
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AANBEVELING VOOR KINDERVERZORGER of GASTOUDER
COMPETENTIERAPPORT: ………………………………………. (naam van de verzorger)
EVALUATIERESULTATEN
Aantal
gevalideerde
competenties

Competentiegebieden
1. Wettelijk kader (Nationale wettelijke vereisten en voorwaarden voor de
activiteiten van de gastouder)
2. Ontwikkeling & leren van kinderen (ontwikkelingsstadia van kinderen
van 0 tot 6 jaar in alle dimensies en hun individuele behoeften)
3. Gezondheid & welzijn (veilige omgevingen voor kinderopvang gezondheid, voeding, hygiëne, veiligheid, rust en comfort)
4. Voorschools onderwijs (dagelijkse routinezorg en activiteiten ter
bevordering van het welzijn en de ontwikkeling van het kind)
5. Betrokkenheid van familie en gemeenschap (relaties met gezinnen en
met de lokale gemeenschap)

1.
2.

3.
4.
5.

OPLEIDING / INFORMELE LEERAANBEVELINGEN
Aantal
Competentiegebieden
gevalideerde
competenties
Wettelijk kader (Nationale wettelijke vereisten en voorwaarden
X van 3
voor de activiteiten van de gastouder)
Ontwikkeling & leren van kinderen (ontwikkelingsstadia van
kinderen van 0 tot 6 jaar in alle dimensies en hun individuele
X van 5
behoeften)
Gezondheid & welzijn (veilige omgevingen voor kinderopvang X van 4
gezondheid, voeding, hygiëne, veiligheid, rust en comfort)
Voorschools onderwijs (dagelijkse routinezorg en activiteiten ter
X van 6
bevordering van het welzijn en de ontwikkeling van het kind)
Betrokkenheid van familie en gemeenschap (relaties met
X van 8
gezinnen en met de lokale gemeenschap)

X van 3
X van 5
X van 4
X van 6
X van 8

Opleidingsaanbevelingen
voor niet gevalideerde
vaardigheden

In te vullen door de
validatiecommissie
volgens het bestaande
nationale of regionale
opleidingsaanbod

Naam van de certificeringsinstantie
Datum ____________________________________
Handtekening ________________________________
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CERTIFICAAT
KINDEROPPASSER/GASTOUDER
EQF-niveau 3

____________ (naam)

Geboorteplaats en -datum: ………
De beoordeling vond plaats op ……<datum>
Naam van de instelling en naam van de bevoegde persoon die
het certificaat ondertekent
Datum en plaats: ____________________________________
Handtekening________________________________

Dit certificaat bevestigt dat de kwalificatiebeschrijving voldoet aan de voorwaarden van de door de ValChild-groep
gestelde kwaliteit.
Certificaatnummer: ………
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Een schema van het VALCHILD-valideringsproces wordt hier nader toegelicht:

Valideringskandidaat

Indiening van
het portfolio
FASE 4 van 6

Analyse van
het
portfolio
Interview
met de
certificerings
-commissie

Totaal validatie

Beoordelingsresultaat
FASE 5 van 6

Beraadslaging
van de
commissie

Mondelinge
overdracht
van het
resultaat

Certificaat

Gedeeltelijke
validatie

Aanbevelingen voor
bijscholing

Afwezigheid
van validatie

Begeleiding
Aanbeveling
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3. VALCHILD-certificeringssysteem
Zoals in voorgaande paragrafen beschreven, heeft VALCHILD een kwalificatiestandaard ontwikkeld voor
geregistreerde gastouders. Volgens de 6 fasen die in paragraaf 1.2.3 zijn beschreven, komt het
certificatieschema overeen met fase 5 "Post-validatiecommissie".
Er wordt echter een belangrijke verduidelijking toegevoegd: deze standaard wordt (nog) niet formeel
erkend, ook al bevat hij gedetailleerde descriptoren en is hij ontwikkeld volgens de EQF-methodologie
voor niveau 3 en de leerresultatenbenadering. Dit is te wijten aan de grote heterogeniteit van de
geanalyseerde bestaande standaarden, alsook aan de sociale, economische en arbeidsmarktcontexten
van de EU-lidstaten. In die zin kunnen de landen die al een kwalificatie voor gastouders hebben (zoals
Nederland en Frankrijk) deze gebruiken voor de vergelijking, en landen die geen kwalificatie voor
gastouders hebben, kunnen deze gebruiken als hun standaard.
Daarom kan VALCHILDkwalificatiestandaard niet direct als zodanig:
• leiden tot volledige of gedeeltelijke certificering,
• vrijstellingen verlenen met betrekking tot bestaande kwalificaties,
• of ECVET-credits leveren.
De reden achter deze beperking is gelegen in het feit dat het niet mogelijk is om "Europese
certificeringen" te creëren en dat EQF een methodologisch instrument is om standaardniveaus in de
Europese Unie te vergelijken. Alleen de EU-lidstaten, of in sommige gevallen de regio's, hebben immers
het recht om op basis van hun NQF kwalificaties vast te stellen.
Evenzo kunnen alleen de relevante certificeringsautoriteiten een gedeeltelijke of volledige wederzijdse
erkenning, of vrijstellingen, tussen twee of meer certificeringen van verschillende EU-lidstaten definiëren
en vaststellen. Idealiter gebeurt dit in het kader van ECVET, met name door het definiëren van beide
ECVET-certificaten, om de transparantie te waarborgen, en door het ondertekenen van een
Memorandum of Understanding, om de officiële erkenning te waarborgen, zoals beschreven in paragraaf
1.5.
In lijn met deze VALCHILD-voorstellen is een certificeringsschema met hetzelfde doel als het een
standaard heeft gedefinieerd: namelijk het voorstellen van een gemeenschappelijke grond, een basis
voor verdere ontwikkeling, met name voor die EU-lidstaten die nog geen eigen kwalificaties op het
gebied van gastouderopvang hebben ontwikkeld.
Zoals beschreven in paragraaf 2.2, heeft VALCHILD een kwalificatiestandaard ontwikkeld die 5
competentiedomeinen en in totaal 26 competenties omvat. Daarbinnen verschilt het minimum aan
beoordelingsdescriptoren dat vereist is voor het valideren van elk blok, en wel als volgt:
Competentiegebieden
1.
2.
3.
4.
5.

Wettelijk kader (Nationale wettelijke vereisten en voorwaarden voor de
activiteiten van de gastouder)
Ontwikkeling & leren van kinderen (ontwikkelingsstadia van kinderen
van 0 tot 6 jaar in alle dimensies en hun individuele behoeften)
Gezondheid & welzijn (veilige omgevingen voor kinderopvang gezondheid, voeding, hygiëne, veiligheid, rust en comfort)
Voorschools onderwijs (dagelijkse routinezorg en activiteiten ter
bevordering van het welzijn en de ontwikkeling van het kind)
Betrokkenheid van familie en gemeenschap (relaties met gezinnen en
met de lokale gemeenschap)

Aantal minimaal vereiste
beoordelingsbeschrijvingen
Ten minste 2 van de 3
Ten minste 3 van de 5
Ten minste 3 van de 4
Ten minste 4 van de 6
Ten minste 6 van de 8

Kortom, op basis van de VALCHILD-kwalificatiestandaard kan een kandidaat-gastouder, na de evaluatie
van het portfolio en het interview met de validatiecommissie:
• Een gedeeltelijke certificering verkrijgen voor elk van de verschillende blokken als het minimaal
vereiste aantal descriptoren is gevalideerd, of
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•
•

Een volledige certificering verkrijgen in het minimum van de descriptoren voor elk blok,
Wordt geleid naar verdere begeleiding, als de minimaal vereiste descriptoren voor ten minste één
blok niet zijn gevalideerd.
In de Europese lidstaten kan het beoordelingsschema verschillen. We gebruiken Nederland als voorbeeld
voor zo'n andere aanpak:
1. De certificering in Nederland gebeurt door geregistreerde VPL-centra. De kwaliteit van deze
organisaties wordt regelmatig geaudit.
2. Het certificaat van een VPL-centrum is GEEN diploma.
3. Met het VPL-certificaat kan de kandidaat naar een geaccrediteerde instelling gaan die een diploma
mag uitreiken (de meeste instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en de universiteiten).
4. Op deze manier wordt de VPL-beoordeling gescheiden gehouden van de
Een schema van het VALCHILD-certificeringsschema wordt hier nader toegelicht:

Descriptors
C1: Ten minste 2 van de 3
C2: Ten minste 3 van de 5
C3: Ten minste 3 van de 4

Totaal
validatie

C4: Ten minste 4 van de 6
C5: Ten minste 6 van de 8

Beoordelingsresultaat
FASE 5 van 6

Ten minste 2, 3,
4 of 6
descriptoren
(afhankelijk van
elk blok)

Aanbevelingen
voor bijscholing

Afwezigheid
van validatie

Begeleiding
Advies
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4. Trainershandboek
Om de overdraagbaarheid en replicatie van VALCHILD-instrumenten verder te vergemakkelijken, is het
"Trainer Handboek" gepland als laatste taak die in het kader van de huidige intellectuele output 3
"Aanbevelingen en certificeringsschema”.
Het belangrijkste doel van dit handboek is het bieden van begeleiding aan validatiedeskundigen die
betrokken zullen zijn bij de VALCHILD-beoordeling en het valideren van niet-formele en informele leer
procedures, voornamelijk door het verstrekken van informatie:
1. Belangrijkste principes voor deskundigen die betrokken zijn bij de VALCHILD beoordeling- en
valideringsprocedure.
2. Richtlijnen voor de VALCHILD-kwalificatie standaard voor geregistreerde gastouders,
3. Richtlijnen voor het gebruik van VALCHILD evaluatie- en beoordelingsmateriaal en -instrumenten,
4. Richtlijnen voor de ontwikkeling van aanvullende middelen, met inbegrip van casestudies,
praktische oefeningen, enz.
4.1

Belangrijkste principes voor deskundigen die betrokken zijn bij de VALCHILD beoordeling- en
valideringsprocedure.
Voorafgaand is verduidelijking nodig om de verschillende deskundigen die bij het valideren moeten
worden betrokken, effectief van elkaar te onderscheiden:
• Adviseurs: zij verstrekken de potentiële kandidaten informatie om een goede keuze te maken voor
de kwalificatie die via een validatie van nonformeel en informeel leren moet worden behandeld, en
om de haalbaarheid van het hele proces te waarborgen.
• Begeleidingsdeskundigen: zij ondersteunen de kandidaten bij het valideren van niet-formele en
informele leerprocessen, vanaf de eerste informatie tot aan het valideren en uiteindelijk de
certificering.
• Taaldeskundigen: deze deskundigen zijn gecertificeerde trainers van de nationale taal en zij
ondersteunen de kandidaten om ervoor te zorgen dat zij het minimaal vereiste taalniveau hebben
om de procedure af te ronden.
• Beoordelingsdeskundigen: zij beoordelen de competenties aan de hand van een vooraf vastgestelde
standaard.
• Validatiedeskundigen: zij valideren de competenties van de kandidaten als lid van een competent,
bevoegd orgaan. Zij kunnen dezelfde zijn als de beoordelingsdeskundigen.
• Certificeringsautoriteit: zij is de bevoegde autoriteit voor het afgeven van certificaten volgens elke
nationale of regionale context.
Op basis van deze definities is het "Trainershandboek" bedoeld voor:
• Adviseurs: in het kader van de door VALCHILD voorgestelde 6-fasen procedure ondersteunen zij de
kandidaten tijdens fase 1 "Screening" en fase 2 "Ontvankelijkheidsproces" (zelfevaluatie) met
betrekking tot de keuze van het beroepsprofiel dat door VALIDERINGwordt behandeld.
• Taaldeskundigen: zij ondersteunen de kandidaten om ervoor te zorgen dat zij het minimaal vereiste
niveau (B1 van de nationale taal) hebben tijdens fase 1 "Screening" en fase 2
"Ontvankelijkheidsproces"; zij zijn gewoonlijk officiële of gecertificeerde opleiders voor de nationale
taal.
• Begeleidingsdeskundigen: deze deskundigen ondersteunen de kandidaten tijdens fase 3 "Postadmissie" (voorbereiding van het portfolio en het interview met de validatiecommissie),
• Beoordelings- en validatiedeskundigen: de leden van de validatiecommissie die zijn voorzien in fase
4 "Evaluatie/validatie" en fase 5 "Post-validatiecommissie".
Deze richtlijnen zijn met name relevant omdat VALCHILD gebaseerd is op een alternatieve
beoordelingsaanpak, die een laag niveau van standaardisatie heeft en daarom een hoog niveau van
personalisatie vereist voor het profiel van elke kandidaat. In die zin is het hoofddoel de vertrouwelijkheid,
transparantie en ethiek te waarborgen en tegelijkertijd een menselijke, empathische benadering van het
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hele valideringsproces te vergemakkelijken, en de kandidaat helpt de stress te verminderen en de best
mogelijke resultaten kan behalen.
In deze zin zijn de volgende basisprincipes die voortvloeien uit de “het individu centraal” en de algemene
principes 'geen validatie zonder begeleiding' essentieel:
• Objectiviteit en eerlijke behandeling: het valideren gaat over de competenties en ervaring van de
kandidaat, niet over de persoon van de kandidaat, en vooral niet over de afkomst, nationaliteit,
geslacht, seksuele geaardheid, moedertaal, leeftijd, gezondheidstoestand, handicap, religie,
politieke ideeën, enz. Ook moet de toegewezen tijd gelijk zijn, zodat alle kandidaten gelijke kansen
krijgen.
• Vertrouwelijkheid en respect voor de persoonlijke levenssfeer: de deskundige houdt alle informatie
over de kandidaten en de valideringsprocedures, met name wat betreft de persoonsgegevens,
geheim.
• Neutraliteit en ethiek: de deskundige mag geen belangenconflict hebben met de kandidaat (d.w.z.
een persoonlijke of professionele relatie hebben voorafgaand aan de valideringsprocedure) en moet
een deontologisch schema ondertekenen dat de voorgaande beginselen waarborgt, evenals respect,
beleefdheid, oplettendheid en consideratie met de kandidaat. In het geval van kandidaten met een
migrantenachtergrond dient de deskundige zich bovendien bewust te zijn van de interculturele
vooringenomenheid, zodat hij neutraal en objectief blijft.
Ten slotte moeten adviseurs, begeleidingsdeskundigen en beoordelings- en validatiedeskundigen ook
voldoen aan een aantal eisen op het gebied van beroepsbekwaamheid, om de kwaliteit van het
valideringsproces te waarborgen, zoals in de aanbeveling van de Raad wordt gesteld. In een voorstel van
Cedefop27 (dat ook is opgenomen in de intellectuele output 2 "VALCHILD-assessment and validation
toolbox", bijlage B1 Profiel van de valideringsprofessional) wordt het volgende gedefinieerd:
•

•

Adviseurs en begeleidingsdeskundigen (adviseurs, volgens de terminologie van Cedefop):
o Grondige kennis van het valideringsproces.
o Grondige kennis van het onderwijssysteem.
o Capaciteit om leerervaringen te herformuleren in leerresultaten die kunnen worden afgestemd
op bestaande standaarden.
o Inzicht in de arbeidsmarkt.
o Een lijst van contacten (deskundigen) om specifieke technische vragen te beantwoorden (sociale
partners en andere sectordeskundigen).
Beoordelings- en validatiedeskundigen:
o Wees vertrouwd met het valideringsproces (geldigheid en betrouwbaarheid).
o Heb ervaring in het specifieke werkveld.
o Wees vertrouwd met verschillende beoordelingsmethoden.
o Is in staat zijn om vertrouwen te wekken en een goede psychologische setting te creëren voor
de kandidaten.
o Wees toegewijd aan het geven van feedback over de match tussen leerresultaten en
validatiestandaarden/referenties (via ondersteuningssystemen).
o Wees getraind in beoordeling- en valideringsprocessen en wees goed op de hoogte van de
kwaliteitsborgingssystemen.

4.2
Richtlijnen voor de VALCHILD-standaard voor thuiswerkende, geregistreerde gastouders.
Voor adviseurs en begeleidingsdeskundigen is de kwalificatiestandaard VALCHILD een belangrijk
instrument: zij zijn verantwoordelijk voor het vergemakkelijken van de koppeling tussen deze standaard
en de persoonlijke en professionele ervaring van de kandidaten voor een gastouder. Dit verband moet
vooral duidelijk en expliciet worden gemaakt tijdens valideringsfase 2 "Ontvankelijkheidsproces"
(zelfevaluatie) en validatiefase 3 "Post-admissie" (voorbereiding van het portfolio en het interview met
de validatiecommissie). Meer concreet zullen de begeleidingsexperts ervoor zorgen dat de "abstracte"
27 Aangepast uit " European guidelines for validating non-formal and informal learning ", Cedefop, 2009, beschikbaar op de website van
Cedefop.
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standaard "concreet en tastbaar" wordt voor kinderleidingkandidaten, waardoor zij zich meer bewust
worden van hun eigen competenties, evenals van hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde28. Dit
is vooral van cruciaal belang voor de kandidaten die een valideringsprocedure doorlopen en voor het
eerst in hun leven een diploma aanvragen, wat het geval is bij de overgrote meerderheid van de
kandidaten voor EQF-niveau 3, het niveau dat door VALCHILD is gedefinieerd.
Wat de beoordelings- en validatiedeskundigen betreft, zijn de kwalificatiestandaard en de bijbehorende
descriptoren hun belangrijkste instrumenten. Ter herinnering, de door VALCHILD voorgestelde
beoordelingsstandaard definieert niet alleen duidelijk de descriptoren voor elke competentie, maar ook
het minimum dat vereist is voor het valideren van elk blok. Deze zijn als volgt:
Competentiegebieden
1. Wettelijk kader (Nationale wettelijke vereisten en voorwaarden
voor de activiteiten van de gastouder)
2. Ontwikkeling & leren van kinderen (ontwikkelingsstadia van
kinderen van 0 tot 6 jaar in alle dimensies en hun individuele
behoeften)
3. Gezondheid & welzijn (veilige omgevingen voor kinderopvang gezondheid, voeding, hygiëne, veiligheid, rust en comfort)
4. Voorschools onderwijs (dagelijkse routinezorg en activiteiten ter
bevordering van het welzijn en de ontwikkeling van het kind)
5. Betrokkenheid van familie en gemeenschap (relaties met gezinnen
en met de lokale gemeenschap)

Aantal minimaal vereiste
beoordelingsbeschrijvingen
Ten minste 2 van de 3
Ten minste 3 van de 5
Ten minste 3 van de 4
Ten minste 4 van de 6
Ten minste 6 van de 8

4.3
Richtlijnen voor VALCHILD evaluatie- en validatiemateriaal en -hulpmiddelen.
Zoals beschreven onder intellectuele output 2 "VALCHILD-assessment and validation toolbox", heeft het
project in totaal 6 instrumenten ontwikkeld, waarvan er 4 bijzonder relevant zijn voor de beoordeling en
validatie van nonformeel en informeel leren:
• Tool 1: Screening checklist voor zelfanalyse (Fase 1 "Screening"),
• Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag voor zelfevaluatie en beoordeling door de ontvankelijkheidscommissie (Fase 2 "Ontvankelijkheidsproces"),
• Tool 3: Portfolio te beoordelen tijdens de fase na de toelating en het interview met de certificeringscommissie (Fase 3 "Post-admissie").
• Tool 4: Criteria voor de beoordeling van het portfolio voor het valideren van nonformeel en
informeel leren in de gastouderopvang (fase 4 "Evaluatie/validatie").
Het respecteren van de instrumenten als essentieel onderdeel van de valideringsprocedure, evenals de
principes van de toegewezen tijd, zijn essentieel om zowel de kwaliteit als het vertrouwen te
waarborgen. Uitgebreide richtlijnen voor elk instrument zijn te vinden op de volgende pagina's, die zowel
voor de begeleiding als voor de evaluatie- en validatiedeskundigen gedetailleerd zijn.

28

"Validatie blijkt het zelfbewustzijn en het gevoel van eigenwaarde van individuen positief te beïnvloeden",
"Europese richtlijnen voor het valideren van nonformeel en informeel leren", Cedefop, 2015, beschikbaar op de
website van Cedefop.
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Een schema van de VALCHILD 6 valideringsfasen, 6 tools en 4 soorten betrokken experts is gedetailleerd:

Tool 1: Screening checklist voor zelfanalyse
Fase: 1 "Screening".
Korte beschrijving: zelfanalyse van de eerdere kinderopvangpraktijken van de kandidaat (nonformeel
en/of informeel). In totaal worden 9 activiteiten opgesomd zodat de kandidaten hun type ervaringen
gemakkelijk kunnen terugvinden en documenteren (gedetailleerd onder intellectuele output 2 "VALCHILassessment en validatietoolbox").
VALCHILD Screening checklist

Effectieve ervaringen

Ondersteunende
documentatie

Babysitter – zorgen voor broers en zussen of andere
kinderen.
Vrijwilliger of betaald in:
Kleuterschool
Kinderziekenhuis
Instellingen voor kinderbescherming
Informele Gastouder
Grootouder
Thuisblijf-ouders
Vakantiekampen
Speelactiviteiten
met
verschillende contexten

kleine

kinderen

in
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Doel: het bevestigen van effectieve en aantoonbare ervaringen om het pre-ontvankelijkheidsproces te
straten.
Rol van de adviseur: zij ondersteunen de kandidaten om te beslissen of het geselecteerde beroepsprofiel
geschikt is voor hun ervaring.
Rol van taalexpert: zij ondersteunen de kandidaten om ervoor te zorgen dat zij over het minimaal
vereiste taalniveau beschikken om de procedure te voltooien.
Rol van begeleidingsdeskundige: begeleidingsdeskundigen zijn alleen betrokken bij fase 3 "Postadmissie".
Rol van beoordelings- en validatiedeskundige: beoordelings- en validatiedeskundigen zijn niet
betrokken bij deze fase, alleen de fasen 4 "Evaluatie/validatie" en 5 "Post-validatiecommissie".
Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag
Fase: 2 "Ontvankelijkheidsproces".
Korte beschrijving: zelfevaluatie op basis van een ontvankelijkheidsformulier met de volgende
onderdelen:
• Beschrijving en richtlijnen voor het ontvankelijkheidsproces en het dossier,
• Autobiografisch verhaal/levensverhaal,
• Motivaties voor het toepassen van het valideren van nonformeel en informeel leren,
• Curriculum vitae, met inbegrip van beroepservaring, diploma's, opleiding en andere activiteiten,
• Professionele vaardigheden zelfdiagnose op basis van de 3 beoordelingsblokken,
• Taalzelfdiagnose met inbegrip van een schriftelijke productieactiviteit, evenals een lees-, schrijf- en
mondelinge zelfdiagnose op basis van 12 beoordelingsdescriptoren,
• Synthese van wensen na zelfdiagnose voor validatie,
• Ereverklaring (over de informatie in het ontvankelijkheidsformulier),
• Bijlagen (bewijsstukken).
Doel: een zelfdiagnose mogelijk maken, waarbij het profiel van de kandidaat wordt geanalyseerd om
antwoorden te identificeren die zijn aangepast aan zijn situatie (motivaties, behoeften en
verwachtingen). De ontvankelijkheidscommissie analyseert het diagnosedossier en geeft haar beslissing
in termen van GO of no-GO aan fase 3 "Post-admissie".
Rol van de begeleider: zij ondersteunen de kandidaten bij het invullen en uitwerken van het
ontvankelijkheidsdossier.
Rol van taalexpert: zij ondersteunen de kandidaten om ervoor te zorgen dat zij over het minimaal
vereiste taalniveau beschikken om de procedure te voltooien.
Rol van begeleidingsdeskundige: begeleidingsdeskundigen zijn alleen betrokken bij fase 3 "Postadmissie".
Rol van beoordelings- en validatiedeskundige: beoordelings- en validatiedeskundigen zijn niet
betrokken bij deze fase, alleen de fasen 4 "Evaluatie/validatie" en 5 "Post-validatiecommissie".
Tool 3: portfolio
Onder intellectuele output 2 "VALCHILD-assessment and validation toolbox" is een sjabloon ontwikkeld
met in totaal 23 pagina's. Fase: 2 "Ontvankelijkheidsproces".
Korte beschrijving: zelfevaluatie op basis van een ontvankelijkheidsformulier met de volgende
onderdelen:
• Beschrijving en richtlijnen voor het ontvankelijkheidsproces en het dossier,
• Autobiografisch verhaal/levensverhaal,
• Motivaties voor het toepassen van het valideren van nonformeel en informeel leren,
• Curriculum vitae, met inbegrip van beroepservaring, diploma's, opleiding en andere activiteiten,
• Professionele vaardigheden zelfdiagnose op basis van de 3 beoordelingsblokken,
• Taalzelfdiagnose met inbegrip van een schriftelijke productieactiviteit, evenals een lees-, schrijf- en
mondelinge zelfdiagnose op basis van 12 beoordelingsdescriptoren,
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• Synthese van wensen na zelfdiagnose voor validatie,
• Ereverklaring (over de informatie in het ontvankelijkheidsformulier),
• Bijlagen (bewijsstukken).
Doel: een zelfdiagnose mogelijk maken, waarbij het profiel van de kandidaat wordt geanalyseerd om
antwoorden te identificeren die zijn aangepast aan zijn situatie (motivaties, behoeften en
verwachtingen). De ontvankelijkheidscommissie analyseert het diagnosedossier en geeft haar beslissing
in termen van GO of no-GO aan fase 3 "Post-admissie".
Rol van de begeleider: zij ondersteunen de kandidaten bij het invullen en uitwerken van het
ontvankelijkheidsdossier.
Rol van taalexpert: zij ondersteunen de kandidaten om ervoor te zorgen dat zij over het minimaal
vereiste taalniveau beschikken om de procedure te voltooien.
Rol van begeleidingsdeskundige: begeleidingsdeskundigen zijn alleen betrokken bij fase 3 "Postadmissie".
Rol van beoordelings- en validatiedeskundige: beoordelings- en validatiedeskundigen zijn niet
betrokken bij deze fase, alleen de fasen 4 "Evaluatie/validatie" en 5 "Post-validatiecommissie".
Onder intellectuele output 2 "VALCHILD-assessment and validation toolbox" is een sjabloon ontwikkeld
met in totaal 23 pagina's
Fase: 3 "Post-admissie".
Korte beschrijving: een compleet gastouderportfolio is samengesteld uit:
• Persoonlijke gegevens zoals volledige naam, adres, geboortedatum
• Een chronologische beschrijving van onderwijs en opleiding en certificaten en diploma's,
werkervaringen, vrijwilligerswerk en andere activiteiten.
• Een competentieprofiel,
• Een map met bewijsmateriaal,
• Een persoonlijk actie-/ontwikkelingsplan.
Doel: het creëren van manieren om de prestaties en kennis van de kandidaat te beoordelen, door middel
van persoonlijke betrokkenheid en een zelfevaluatie.
Rol van de counselor: counselors worden alleen betrokken bij fase 1 "Screening" en fase 2
"Ontvankelijkheidsproces".
Rol van taalspecialist: taalspecialisten zijn alleen betrokken bij fase 1 "Screening" en fase 2
"Ontvankelijkheidsproces".
Rol van de begeleidingsdeskundige: de begeleidingsdeskundige is inhoudelijk neutraal en vult geen
enkel onderdeel aan, maar geeft alleen steun aan de kandidaat. De begeleidingsdeskundige zal de
kandidaat faciliteren en in staat stellen om expliciet, mondeling en schriftelijk, de relevante
beroepservaringen te verwoorden.
Rol van beoordelings- en validatiedeskundige: beoordelings- en validatiedeskundigen zijn niet
betrokken bij deze fase, alleen de fasen 4 "Evaluatie/validatie" en 5 "Post-validatiecommissie".
Tool 4: Criteria voor de beoordeling van het portfolio.
Fase: 4 "Evaluatie/validatie".
Korte beschrijving: reeks van 13 criteria om de totale validatie te definiëren (5 criteria), gedeeltelijke
validatie (4 criteria), of geen validatie van het portfolio (4 criteria), vermeld onder intellectuele output 2
"VALCHILD-beoordeling en validatie toolbox".
Doel: de evaluatie en validatie door beoordelings- en validatiedeskundigen vergemakkelijken.
Rol van de counselor: counselors worden alleen betrokken bij fase 1 "Screening" en fase 2
"Ontvankelijkheidsproces".
Rol van taalspecialist: taalspecialisten zijn alleen betrokken bij fase 1 "Screening" en fase 2
"Ontvankelijkheidsproces".
Rol van begeleidingsdeskundige: begeleidingsdeskundigen zijn niet betrokken bij deze fase, alleen bij
fase 2 "Ontvankelijkheidsproces" en 3 "Post-admissie".
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Rol van beoordelings- en validatiedeskundige: samen met de beoordelingsstandaard en de descriptoren
zijn deze beoordelingscriteria de belangrijkste instrumenten voor beoordelings- en validatiedeskundigen
die deelnemen aan de validatiecommissie, die moeten worden aangevuld met een gesprek met de
kandidaat en overleg bij consensus.
4.4
Richtlijnen voor de ontwikkeling van aanvullende middelen.
Zoals beschreven in de intellectuele output 2 "VALCHILD assessment and validation toolbox", bijlage B2
"Criteria voor het valideren van nonformeel en informeel leren van gastouder", fase 3 "Post-admissie"
kan gebruik worden gemaakt van verschillende instrumenten, in overeenstemming met de door het
Cedefop voorgestelde classificatie voor validatie-instrumenten29.
Deze indeling maakt een onderscheid tussen instrumenten voor het verzamelen van bewijs en
instrumenten voor het presenteren van bewijs. In die zin geeft Cedefop toe dat "hoewel dit onderscheid
niet altijd duidelijk is (de productie van een portfolio kan worden beschouwd als bewijs van bepaalde
competenties op zich), het verschil in aard weergeeft tussen methoden die primair gericht zijn op het
zichtbaar maken van individuele competenties en methoden die het verzamelde bewijsmateriaal
presenteren".
In deze zin moeten de 4 instrumenten, zoals voorgesteld door VALCHILD en in het vorige deel
beschreven, worden aangevuld met het interview met de validatiecommissie , waarin vooral dialoog en
simulaties plaatsvinden.
Meer concreet doet VALCHILD de volgende voorstellen met betrekking tot de door het Cedefop
voorgestelde instrumenten:

Cedefop

VALCHILD

HULPMIDDELEN VOOR HET VERZAMELEN VAN BEWIJSMATERIAAL
Tests en onderzoeken
Niet inbegrepen
Dialoog of gesprekstechnieken
Interview met de validatiecommissie
Declaratieve methoden
Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag
Observaties
Niet inbegrepen
Simulaties
Interview met de validatiecommissie
Bewijsstukken uit het werk of uit andere
Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag
praktijken
HULPMIDDELEN VOOR HET PRESENTEREN VAN BEWIJS
CV's en individuele competentieverklaringen
Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag
Rapporten van derden
Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag
Portfolios
Tool 3: Portfolio

29

" European guidelines for validating non-formal and informal learning ", Cedefop, 2015, beschikbaar op de
website van Cedefop.
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4.4.1
VALCHILD-hulpmiddelen voor het verkrijgen van bewijs.
Zoals in de bovenstaande tabel is aangegeven, stelt VALCHILD twee belangrijke instrumenten voor: de
ontvankelijkheidsaanvraag (met inbegrip van declaratieve methoden en bewijsmateriaal uit werk of
andere praktijken) en het gesprek met de validatiecommissie (met inbegrip van de dialoog- of
gespreksmethode en simulaties).
•

Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag
Voorbeeld van de declaratiemethode (pagina 6 van 23 van de Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag).
1- Uw autobiografische verhaal/levensverhaal (moet worden ingevuld)
Schrijf je autobiografische verhaal/levensverhaal - kan geïnspireerd worden door een of meer
van de volgende tools (maximaal 2 pagina's)
•
•
•
•

Levenslijn https://wlguidance.wixsite.com/toolbox/blank-m6c36
De boom van de professionele groei https://wlguidance.wixsite.com/toolbox/blank-s46ch
Functionele schets - https://wlguidance.wixsite.com/toolbox/blank-oqpsf
Werkwaarden inventarisatie - https://wlguidance.wixsite.com/toolbox/work-values-exercise

Voorbeeld:
Ik kom uit een kappersfamilie. Mijn grootmoeder en mijn moeder hadden een kapperszaak
in onze stad. Toen ik een kind was, deed ik graag het haar van mijn neven en nichten. Toen
ik 18 was, ging ik naar Parijs voor mijn studie en vestigde ik me bij mijn eigen familie. Ik
hield altijd deze herinneringen aan de kapperszaak in gedachten en...
Voorbeeld:
Na mijn kappersopleiding heb ik 5 jaar in een kapsalon gewerkt, maar ik werd allergisch,
dus ik moest een nieuwe baan vinden. Omdat ik goed was in het contact met klanten,
stelden twee van de klanten, beide moeders, mij voor om hun kinderen tezorgen. In het
begin werkte ik maar een paar uur, daarna werden ze opgevoed, altijd als oppas.

Voorbeeld van bewijs uit werk of andere praktijken (pagina 10 van 23 van de Tool 2:
Ontvankelijkheidsaanvraag).
C. Andere activiteiten
Vrijwilligers, verenigingen en anderen die verbonden/niet verbonden zijn met de betreffende
certificering.
Aard van de
activiteit

Organisatie

Administratieve
ondersteuning

Voetbalclub van
Volendam

Oudervereniging

Basisschool in
Voldendam

Duur

Jaar

Vier jaar

2001- 2004

Vijf jaar

2005-2010
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•

Interview met de validatiecommissie
Voorbeeld van een dialoog:
Interview met de validatiecommissie:
1. Ontvangst van de kandidaat, introductie van de leden, regels en kader van het interview
(toegewezen tijd, verschillende onderdelen tot de bekendmaking van de resultaten).
2. Inleiding van de kandidaat.
3. Vragen van de leden van de validatiecommissie, die de kandidaten eraan herinneren dat ze
herformuleringen kunnen vragen als er iets niet duidelijk is.
4. Mededeling van de resultaten aan de kandidaat na overleg tussen de leden.
Voorbeeld van een simulatie:
Hoe heeft u het interview met uw potentiële werkgever voorbereid? (Vragenlijst,
arbeidsvoorwaarden, enz.).
In januari 2007 vroeg ik in een winkel uit mijn buurt of ik een poster kon ophangen met een
voorstel voor mijn oppasdiensten. Mevrouw X belde me om te weten of ik nog beschikbaar was
en we spraken af de volgende dag te komen om haar twee kinderen van 11 maanden te leren
kennen.
Tijdens het interview, en nadat we ons hadden voorgesteld, legde ze me haar behoeften uit en
vroeg ze me of ik ervaring had, vooral met tweens. Ik antwoordde en vroeg naar mijn
werkomstandigheden (plaats, taken, werktijden, salaris, betaling, etc.).
We spraken de voorwaarden af om een contract te tekenen, gebaseerd op 40 uur per week, 8
uur per dag, maar we onderhandelden niet over het salaris...

4.4.2
VALCHILD-instrumenten voor het presenteren van bewijs.
Zoals gedetailleerd in de tabel in paragraaf 4.4, stelt VALCHILD twee belangrijke instrumenten voor,
namelijk de ontvankelijkheidsaanvraag (inclusief cv- en rapporten van derden) en het portfolio.
• Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag
Voorbeeld van een cv (pagina 8 van 23 van de Tool 2: Ontvankelijkheidsaanvraag).
Professionele ervaringen in verband met de gastouder-certificering
Status
(werknemer/
vrijwilliger)

Werkgelegenheid

Werkgever

Begin- en
einddatum

Werkmodaliteiten

Totale
duur

Activiteiten die
rechtstreeks verband
houden met de
certificering

Werkzaam

Babysitter in
het Verenigd
Koninkrijk

Mevrouw
Smith

09/2003 –
06/2004

Voltijd

10
mnd

Kinderopvang: bad,
maaltijden, spelen

Elegance
Coiffure

09/2004 –
07/2008

Voltijd

De heer
Duchamp

08/2008 –
09/2019

Voltijd

Werkzaam
Werkzaam

Kapper in
Parijs

Gastouder

4 jaar
11
jaar

Communicatievaardigheden
Kinderopvang bad,
maaltijden, spelen, vooren naschoolse opvang
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C. Andere activiteiten
Vrijwilligers, verenigingen en anderen die verbonden/niet verbonden zijn met de betreffende
certificering.

Aard van de
activiteit

•

Organisatie

Administratieve
ondersteuning

Voetbalclub van
Volendam

Oudervereniging

Basisschool in
Volendam

Duur

Jaar

Vier jaar

2001- 2004

Vijf jaar

2005-2010

Portfolio.

"Portfolios zijn een van de meest complexe en meest gebruikte methoden om bewijsmateriaal
te documenteren voor validatiedoeleinden. Portfolios zijn bedoeld om het risico van subjectiviteit
te overwinnen door een mix van instrumenten te introduceren om bewijs te halen uit de
competenties van individuen en kunnen beoordelingen door derden bevatten. Ze bieden het
publiek uitgebreide inzichten in de prestaties en successen van de leerling. Er zijn aanwijzingen
voor een recente toename van het belang van portfolio's. De portfoliomethode is over het
algemeen procesgericht, met veel bewijs dat het selectieproces dat in de portfoliobouw is
opgenomen, zelfevaluatie bevordert en de aandacht van de studenten op kwaliteitscriteria
vestigt".
Zoals beschreven onder intellectuele output 2 "VALCHILD-beoordeling en validatie toolbox", bestaat er
een compleet gastouderportfolio uit:
o Persoonlijke gegevens zoals volledige naam, adres, geboortedatum
o Een chronologische beschrijving van
i. Onderwijs en opleiding en certificaten en diploma's
ii. Werkervaring
iii. Vrijwilligerswerkervaringen
iv. Overige activiteiten
o Een competentieprofiel
o Een map met bewijsmateriaal
o Een persoonlijk actie-/ ontwikkelingsplan.
Als algemene aanbeveling, en zoals is voorgesteld door het Erasmus+ LeverUP-project,30kunnen de
kandidaten beginnen met het leggen van een verband tussen de in de standaard opgenomen
leerresultaten en hun eigen ervaring met concrete, specifieke situaties. Om deze instrumenten beter te
illustreren, is op de volgende pagina's een sjabloon voor een portfolio opgenomen.

30 LeverUP project, "The evidence, A guideline to identify, develop and evaluate the evidences", 2019, zie de website van het project.
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Portfolio

Voor te leggen aan een validatiecommissie

GASTOUDER

Achternaam:
Voornaam:

Voornaam:
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INLEIDING

Presentatie van het document, doelstellingen en inhoud
Naast de aanwijzingen die in elk onderdeel zijn opgenomen, is er een apart document opgesteld met
instructies voor het invullen van dit portfolio.
Aan het einde van de presentatie is een zin ter aanmoediging opgenomen, die geen betrekking heeft op
de professionele sector.

Mijn traject
Synthese van de belangrijkste fasen en mijlpalen van uw professionele traject (minimum 1900 werkuren
om toegang te krijgen tot VNIL)

Samenvatting van mijn professionele traject
Voorbeeld:
Ik kom uit een kappersfamilie. Mijn grootmoeder en mijn moeder hadden een kapperszaak in onze stad.
Toen ik een kind was, deed ik graag het haar van mijn neven en nichten. Toen ik 18 was, ging ik naar
Parijs voor mijn studie en vestigde ik me bij mijn eigen familie. Ik hield altijd deze herinneringen aan de
kapperszaak in gedachten en...
Voorbeeld:
Na mijn kappersopleiding heb ik 5 jaar in een kapsalon gewerkt, maar ik werd allergisch, dus ik moest
een nieuwe baan vinden. Omdat ik goed was in het contact met klanten, stelden twee van de klanten,
beide moeders, mij voor om hun kinderen te houden. In het begin werkte ik maar een paar uur, daarna
werden ze opgevoed, altijd als gastouder.
Mijn projecten na VNIL
Na de validering wil ik graag de opleiding voortzetten om "gastouder" te worden. Omdat ik een groot
huis heb, heb ik genoeg ruimte om voor de kinderen thuis te zorgen.
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Mijn CV

Instructies voor het opstellen van een uitgebreide, actuele cv

Professionele ervaring
Voorbeeld:
− Babysitter in het Verenigd Koninkrijk in 2003
− Kapper in Parijs van 2000 tot 2004
− Gastouder van 2005 tot 2007
Onderwijs en opleiding
Voorbeeld:
− MBO-diploma kapper, Amsterdam, 2005
− Veiligheidstraining, Den Haag, 2000
− Levenslange opleiding (IPERIA, Parijs) "Voeding voor baby's van minder dan 3 jaar", 2017
Stages
Voorbeeld:
− Stage voor MBO-kapper diploma, 3 weken, Kapsalon X, juni 2005
Vrijwilligerservaring
Voorbeeld:
− Voetbalclub van Volendam, 2001
− Vertegenwoordiger van de ouders op de school van mijn kinderen, 2005-2009

Taken en beschrijving van activiteiten:
1) Om de ervaring voor elke vaardigheid van elk blok te bewijzen, verklaar je een echte situatie die je
hebt meegemaakt, hoe je daarin te werk bent gegaan, en geef je de details die worden voorgesteld
in de vragen die in elke sectie zijn opgenomen.
•
2) Vergeet niet te vermelden:
•
De context van de activiteit

Het doel van de activiteit

De materialen en gereedschappen die u

hebt gebruikt
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De voorbereiding, organisatie en uitvoering

van de activiteit

Hygiëne-, veiligheids- en

kwaliteitsmaatregelen

Relaties, communicatie

Obstakels die je tegenkwam

Ideeën en voorstellen die u heeft onderkend

Block 1

Beheer van meerdere werkgevers

1-1

Om als gastouder te werken, hoe heeft u uw zoektocht naar een baan georganiseerd?
Veldonderzoek, CV-creatie, inschrijving op een gespecialiseerde website, enz.

1-2

Hoe heeft u het interview met uw potentiële werkgever voorbereid? (Vragenlijst,
arbeidsvoorwaarden, enz.).

1-3

Hoe heeft u uw activiteit beheerd in het geval dat u meerdere werkgevers had?
(Opvolgingsdocumenten, onderhandelingen over loonsverhoging, vakantie, opleiding, enz.

1 tot 3 situaties, maximaal 6 pagina's

Alsjeblieft, vergeet niet:

De context van de
activiteit

Het doel van de
activiteit

Gebruikte materialen
en gereedschappen

Voorbereiding,
organisatie en
uitvoering

Hygiëne, veiligheid en
kwaliteitsmaatregelen

Relaties,
communicatie

Obstakels

Ideeën en voorstellen
die u hebt
geïdentificeerd
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Voorbeeld van een situatie
Ter herinnering:

De context van de
activiteit

Het doel van de
activiteit

Gebruikte materialen
en gereedschappen

Voorbereiding,
organisatie en
uitvoering

Hygiëne, veiligheid en
kwaliteitsmaatregelen

Relaties,
communicatie

Obstakels

Ideeën en voorstellen
die u heeft onderkend

« Eerste interview met mevrouw X " (BLOK 1)
In januari 2007 vroeg ik aan een winkel uit mijn buurt of ik een poster mocht ophangen met een voorstel
voor mijn gastouderdiensten. Mevrouw X belde me om te weten of ik nog beschikbaar was en we spraken
af om de volgende dag te komen om haar twee kinderen van 11 maanden te leren kennen.
Tijdens het interview, en nadat we ons hadden voorgesteld, legde ze me haar behoeften uit en vroeg ze
me of ik ervaring had, vooral met tweens. Ik antwoordde en vroeg naar mijn werkomstandigheden
(plaats, taken, werktijden, salaris, betaling, etc.).
We spraken de voorwaarden af om een contract te tekenen, gebaseerd op 40 uur per week, 8 uur per
dag, maar we onderhandelden niet over het salaris...

andere relevante informatie

Motivaties, VALIDERINGSondersteuning van ervaring en resultaten, enz.
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Verklaring van Authenticiteit

Ik, ondergetekende……………………………………

Verklaar dat alle informatie die hierin is opgenomen juist is en dat dit portfolio de enige is die voor dit
diploma en jaar is ingediend.

Ik verbind mij ertoe om niet meer dan 3 keer in hetzelfde jaar een portfolio in te dienen.

Datum
Handtekening
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