ONT WIKKELING

oorspronkelijke waarde van competenties neemt steeds sneller af

Effectief en efficiënt
opleiden
Als gevolg van technologische ontwikkelingen en globalisering verandert de arbeidsmarkt in rap tempo. Door die
ontwikkelingen verliezen kennis en vaardigheden steeds
sneller hun houdbaarheid. Hoe kunt u daarop inspelen?
ECVET is een systeem in ontwikkeling dat kan bijdragen aan maatwerk bij het opleiden van volwassenen.

K

Kent u het begrip halfwaardetijd? Dat
is de periode waarin een arbeidsmarktcompetentie nog maar de helft waard
is van wat die competentie waard was
op het moment dat een werknemer een
opleiding voltooide. Deze halfwaardetijd
wordt steeds korter. Denk maar eens aan
een softwarepakket dat door een nieuwe
versie wordt vervangen of de invoering
van nieuwe software door de overstap
naar een andere aanbieder. De competenties van een specialist in het oude pakket
zijn dan opeens een stuk minder waard.

kers natuurlijk ook zelf een opleiding
willen volgen. Het is dan ook zaak dat
u scholing voor werknemers aantrekkelijker maakt en dat die goed aansluit
op de wensen van de medewerker en
de vereisten van de arbeidsmarkt.
Ook de overheid vindt dit belangrijk. Die
onderzoekt in het kader van een ‘leven
lang leren’ hoe en op basis waarvan onderwijsinstellingen erkende certificaten
kunnen afgeven. Hiertoe vinden onder

andere ECVET-pilots plaats. ECVET staat
voor European Creditsystem for Vocational Education and Training. Het systeem
is gebaseerd op het principe dat een
kwalificatie is op te delen in certificeerbare eenheden. Zo kunnen opleidingen
voor werknemers flexibeler worden ingericht. Bijzonder is dat de verschillende
valideringsinstrumenten ECVET, EVC
en NLQF (zie OC Rendement 5-2015,
pagina 4) in de pilots worden gecombineerd om tot maatwerk te komen.
Voordat u medewerkers gaat bij- of omscholen, moet u vaststellen welke opleidingsbehoefte zij hebben. Hiervoor kunt
u zichzelf de volgende vragen stellen:
▪▪ Welke kennis en vaardigheden (competenties) bezit de werknemer?
▪▪ Wat heeft de medewerker nodig om
zijn huidige functie te blijven uitoefenen of om een andere baan te vinden?

Pilotproject: in 35 weken een opleiding afronden
Up-to-date
Het begrip halfwaardetijd verklaart
waarom herintreders het vaak moeilijk
hebben. Werknemers die tijdelijk stoppen met werken (omdat ze bijvoorbeeld
kinderen krijgen), hebben bij terugkeer
in het werkproces vaak behoefte aan
bijscholing. Hun competenties zijn niet
meer up-to-date. Om de ontwikkelingen
in werk bij te benen en om van werk
naar werk te gaan, is onderwijs voor
volwassenen dan ook cruciaal. De grote
vraag is hoe u medewerkers zo effectief
en efficiënt mogelijk kunt opleiden en
bijscholen. Daarbij moeten medewer16
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Een zorgorganisatie zocht naar een vorm
van scholing die ervoor zou zorgen dat
medewerkers hun baan konden houden.
Dat deed zij als ECVET-pilotproject. De
pilot verliep goed: 10 van de 18 deelnemers kregen 5 van de 6 ECVET-eenheden
gevalideerd. Elke ECVET-eenheid beschrijft de inhoud van een beroepsonderdeel, bijvoorbeeld ‘Plannen van zorg en
ondersteuning’. De zes ECVET-eenheden
samen vormen het totale profiel van het
vak Persoonlijk begeleider. Per eenheid
zijn bewijsproducten toegevoegd, zodat
het verzamelen van de bewijslast door

werknemers efficiënt kan verlopen. Omdat die producten vooraf waren ‘goedgekeurd’ door de examencommissie van de
opleider (een ROC), sloot het verkrijgen
van vrijstellingen voor het opleidingsgedeelte goed aan op het EVC-traject van de
EVC-aanbieder. Met een EVC-route van
drie maanden en opleidingstraject van
vijf maanden hebben tien deelnemers de
opleiding kunnen afronden in 35 weken
(in plaats van drie jaar). Acht andere deelnemers hadden een paar maanden langer
nodig om eenheden te behalen die zij in
het EVC-traject niet konden aantonen.

richt op de eenheden. De pilots laten
zien dat ECVET en EVC in de praktijk
heel goed op elkaar aansluiten: werknemers kunnen met beide instrumenten
flexibel en naar behoefte een diploma
halen. De leereenheden in de pilots zijn
gebaseerd op de beschrijving van leerresultaten van het NLQF/EQF. Een aantal
ECVET-eenheden (bijvoorbeeld zes of
acht) vormt samen het totale profiel van
een beroepskwalificatie. De insteek bij
ECVET is om competenties aan te tonen
met concrete beroepsproducten waar
medewerkers binnen hun werk mee te
maken hebben. Door dit goed te structureren binnen de ECVET-eenheden, kunnen zij de benodigde bewijslast efficiënt
verzamelen. In de pilots zijn de beroepsproducten vooraf ‘goedgekeurd’ door de
examencommissie van het deelnemende
ROC. Hierdoor sluit het verkrijgen van
vrijstellingen voor het opleidingsgedeelte soepel aan op het EVC-traject.

Succesfactoren

Met ECVET kunt u vervolgens een
kwalificatie of diploma opknippen in
certificeerbare eenheden. Het is de
bedoeling dat deze eenheden op termijn punten krijgen, maar dit is nog
in ontwikkeling. Met ECVET kunnen werknemers op een flexibele manier laten zien wat ze waard zijn.

Blokkendoos
U kunt de certificeerbare eenheden gebruiken voor de erkenning
van verworven competenties (EVC)
van medewerkers. Denk aan een
blokkendoos: werknemers kunnen
‘blokjes’ (certificaten) halen en deze
stapelen tot een diploma (als dat wenselijk is). Op deze manier kunt u opleidingstrajecten ontwikkelen die:
▪▪ passen bij uw organisatiebehoefte;
▪▪ aansluiten bij de (persoonlijke) situatie
van uw medewerker;
▪▪ in te passen zijn binnen het werk.
Op dit moment loopt een aantal ECVETpilotprojecten (zie het kader op pa-

gina 16). In deze pilots onderzoeken
werkgeversorganisaties, EVC-aanbieders
en opleidingsinstituten hoe ze de certificeerbare eenheden kunnen inzetten om
medewerkers op basis van het opdelen
van een kwalificatie in eenheden efficiënter van werk naar werk te helpen. Deelnemende organisaties brengen binnen
de pilot de competenties van werknemers
in kaart. Deze competenties worden
gevalideerd via een EVC-procedure ge-

ECVET, NLQF en EVC
De valideringsinstrumenten ECVET,
EVC en NLQF zijn alle drie ondergebracht bij het Nederlands Partnerschap
Leven Lang Leren. Het NLQF valideert
op het niveau van kwalificaties, ECVET
valideert op het niveau van onderdelen
van een kwalificatie en EVC stelt de
waarde vast van verworven kennis en
vaardigheden op het niveau van de individuele werknemer.

Belangrijk is kritisch en selectief zijn
aan de voorkant bij de selectie van deelnemers, zodat u weet dat u met een
kansrijke groep start. Omdat de werkgever betrokken is bij de vaststelling van
beroepsproducten kan een goede vertaalslag plaatsvinden van de ECVET-ideeën
naar de werkpraktijk, zodat de vereiste
producten herkenbaar zijn. Als de eenheden goed zijn beschreven, weten werknemers wat er van hen verwacht wordt.
Ze kunnen dan zelf inschatten of ze het
kunnen of niet. De eenheden moeten in
de taal zijn geschreven van de werkvloer,
zodat deelnemende medewerkers de
beroepsproducten herkennen. Het werkt
goed als kandidaten de beroepsproducten
moeten aanleveren zoals zij ze ook in de
praktijk gebruiken. Bijvoorbeeld gewoon
in een map met tabbladen. Uploaden,
scannen of digitaal aanleveren is dan
niet nodig. Eind 2015 zijn de resultaten
van in totaal tien pilots bekend. Meer
informatie hierover vindt u op nplll.nl.
Tijs Pijls, adviseur ECVET bij het Nederlands
Partnerschap Leven Lang Leren, tel. (073)
680 07 84, e-mail: info@nplll.nl.
OC RENDEMENT 6/7-2015

17

