Beoordeling recertificering inclusief overgangsregeling in 1A4
Onderdeel
A1

Curriculum vitae
Het cv geeft een goed beeld van de werkervaring, na- en bijscholing, type klanten
en/of doelgroepen en vraagstukken.
A1
Werkzaam als uitvoerend loopbaanprofessional
A2
Terugblik op ontwikkelplan en ontwikkeladvies voorgaande (re)certificering
Kandidaat laat zien wat is gedaan met het ontwikkeladvies dat bij vorige
(re)certificering is meegegeven en hoe follow-up is gegeven aan het persoonlijke
ontwikkelplan.
A3.1 Deelname aan vier*) bijeenkomsten waar je reflecteert op je beroepsmatig
handelen
*) of zoveel als bepaald in de overgangsregeling.
A3.2 Reflectieverslag van een betekenisvolle situatie
Kandidaat is in staat om op verschillende niveaus (handelen, voelen, denken en
willen) te reflecteren en om leer- en/of ontwikkelpunten te formuleren en om een
relatie te leggen met de onderdelen uit het beroepsprofiel.

A.4 Ontwikkelplan voor de komende vier jaar
A5.1 Overgangsregeling
E-learning loopbaantheorie en methodisch werken Noloc Academie zijn gevolgd.
(Of aantonen dat vergelijkbare kennis elders is verworven.)
A5.2 Overgangsregeling
Reflectieopdracht loopbaantheorie en methodisch werk op basis van e-learnings.
Kandidaat laat zien dat hij in staat is om verworven kennis te vertalen naar de
beroepspraktijk. (Of aantonen dat verwerkingsopdracht onderdeel was van
vergelijkbare opleiding/cursus/training.)
B

PE-punten

C

Verklaringen (gedragscode, klachtenreglement, naar waarheid ingevuld)

Vorm

Beoordelingswijze Effect
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Ontwikkelgericht

Ontwikkeladvies
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Knock-out
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Reflectieverslag
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Voldaan/niet voldaan/nog
niet voldaan aanvulling nodig

Ontwikkelgericht

Ontwikkeladvies

Ontwikkelgericht
Knock-out

Ontwikkeladvies
Voldaan/niet voldaan
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deelname
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gemaakt
Reflectieopdrachten Vormeis

Bewijslast
Minimaal 75 PE
Verklaringen
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niet voldaan aanvulling nodig

Ontwikkelgericht
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Knock-out
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Eindbeoordeling portfolio recertificering Register Loopbaanprofessional overgangsregeling
Positief certificatieadvies

Alle knock-out criteria en alle vormeisen zijn met ‘voldaan’ beoordeeld.

Negatief certificatieadvies

Eén of meerdere knock-out criteria zijn met ‘niet voldaan’ beoordeeld.

Uitgesteld certificatieadvies 1)

Alle knock-out criteria zijn met ‘voldaan’ beoordeeld en één of meerdere vormeisen zijn met ‘niet voldaan’ beoordeeld.

1)

Bij een uitgesteld certificatieadvies krijgt de kandidaat de gelegenheid om, binnen drie maanden, de vormeisen die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld aan te vullen en het
portfolio opnieuw aan te bieden. Aan deze herbeoordeling zijn kosten verbonden.
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