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Inleiding 

Vooruitlopend op het Europees Jaar van de Vaardigheden (2023) is de validering en certificering van 

het BIG-spel en de workshopmethodologie verder onderzocht. In het document Workshop 

methodologie [link] is de certificering en validering met betrekking tot het BIG spel en de workshop 

verder toegelicht. In dit document is meer achtergrondinformatie te vinden over het onderwerp 

certificering en validering en de toekomstige ontwikkeling naar micro-credentials.  

Volwassenenonderwijs in Europa 

Volwasseneneducatie is aangewezen als een aandachtspunt van de Europese onderwijsruimte voor 

de periode 2021 tot 2030. Het vergroot de vooruitzichten op werk en bevordert de individuele en 

professionele ontwikkeling en het aanleren van overdraagbare vaardigheden zoals kritisch denken. 

Volwasseneneducatie heeft betrekking op een reeks formele en informele leeractiviteiten, zowel 

algemene als beroepsgerichte, die volwassenen ondernemen nadat zij het initieel onderwijs en de 

initiële opleiding hebben verlaten.  

De Europese Unie (EU) steunt volwasseneneducatie op de volgende manieren: 

• Europese pijler van sociale rechten: Volgens het actieplan zou tegen 2030 jaarlijks 60% van alle 

volwassenen aan een opleiding moeten deelnemen.  

• Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid 

en veerkracht (voor individuen en bedrijven): hiervoor zijn fondsen beschikbaar zoals het 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en Erasmus+.  

• De resolutie van de Raad over een nieuwe Europese agenda voor volwasseneneducatie 2021-

2030 van 29 november 2021 schetst een visie op hoe volwasseneneducatie zich tegen 2030 in 

Europa moet ontwikkelen op de volgende vijf prioritaire gebieden: 

o Governance van volwasseneneducatie - met een sterke nadruk op nationale strategieën 

voor de hele regering en partnerschappen met belanghebbenden; 

o Aanbod en opname van mogelijkheden tot levenslang leren met duurzame financiering; 

o Toegankelijkheid en flexibiliteit om zich aan te passen aan de behoeften van de 

volwassene; 

o Kwaliteit, gelijkheid, integratie en succes in de volwasseneneducatie, met de nadruk op de 

professionele ontwikkeling van het personeel in de volwasseneneducatie, de mobiliteit van 

zowel lerenden als personeel, kwaliteit; 

o De groene en digitale transities en de daarmee samenhangende behoeften aan 

vaardigheden. 

• Loopbaanbegeleiding beschrijft de diensten die mensen van elke leeftijd helpen hun loopbaan 

te beïnvloeden en onderwijs-, opleidings- en beroepskeuzes te maken die voor hen zinvol zijn.  

• Werkgroepen volwasseneneducatie 2021-2025. Als onderdeel van wederzijds leren richten de 

werkgroepen zich op het delen van informatie over hervormingen van nationaal 

onderwijsbeleid, en het inspireren van positieve verandering in de hele Europese Unie (EU). De 

output van de werkgroepen zal inspireren tot inclusieve, holistische en levenslange 

leerperspectieven, en de synergie versterken tussen onderwijs, opleiding en ander EU-beleid en 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-IO2-Workshop-Methodology-NL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://www.consilium.europa.eu/media/53179/st14485-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/53179/st14485-en21.pdf


 

BIG Certification and validation NL                                                                                                                                     
4 

financiering die bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese onderwijsruimte. 

(https://education.ec.europa.eu/about-eea/working-groups) 

• Netwerk van nationale coördinatoren voor volwasseneneducatie 

(https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/national-coordinators-

implementation-european-agenda-adult-learning). Dit zijn de nationale autoriteiten in elk land.  

• Het Europass profiel kan mensen helpen bij het plannen van hun leer- en loopbaanontwikkeling. 

Het profiel kan worden gebruikt door organisaties - werkgevers, vrijwilligersorganisaties, 

recruiters, begeleiders, jeugdorganisaties, onderwijs- en opleidingsinstellingen en meer - als 

onderdeel van de ondersteuning en diensten die zij mensen bieden. 

Europese digitale referenties 

Digitale Certificaten zijn een van de instrumenten van Europass. European Digital Credentials for 

Learning beschrijven en certificeren: 

• Kwalificaties (bijv. beroepscertificaten, universitaire diploma's en andere leerprestaties); 

• Activiteiten (bijv. deelname aan lessen en niet-formele leerevenementen); 

• Beoordelingen (bijv. afschriften van dossiers);  

• Rechten (b.v. recht om zich in te schrijven voor lesaanbod, of om een beroep uit te oefenen). 

 

Individuen profiteren van digitale referenties waarop ze kunnen voortbouwen in een online 

portfolio dat al hun onderwijs bijhoudt, terwijl ze volledige controle hebben over hun gegevens. Ze 

kunnen hun referenties hergebruiken om een baan te vinden of om bijscholing aan te vragen. Ook 

kunnen ze hun referenties op elk moment in hun carrière laten verifiëren, zelfs als de instelling die 

ze heeft verstrekt is gesloten, of als de gegevens waarmee ze zijn aangemaakt verloren zijn gegaan.  

Europass Digital Credentials zijn elektronisch verzegelde digitale dossiers die aan burgers worden 

verstrekt als bewijs van het door hen gevolgde onderwijs. Ze kunnen worden toegekend voor 

formeel onderwijs, opleiding, online cursussen, vrijwilligerswerk en meer.  

Er moet wel aan een de volgende randvoorwaarden voldaan worden:   

• Een gekwalificeerd elektronisch zegel dat voldoet aan EU-verordening nr. 910/2014 (eIDAS-

verordening) voor elektronische transacties binnen de interne Europese markt. Dit maakt 

verificatie van de afzender van een document over langere tijd mogelijk. Gekwalificeerde 

elektronische zegels kunnen worden beschouwd als de digitale equivalenten van zegels van 

rechtspersonen op papier. Volgens de eIDAS-verordening moet een gekwalificeerd elektronisch 

zegel worden aangemaakt met een elektronisch apparaat en gebaseerd zijn op een certificaat 

voor een elektronisch zegel. Zowel het elektronische apparaat als het certificaat moeten ook 

gekwalificeerd zijn. 

• Een geavanceerd elektronisch zegel dat op unieke wijze is gekoppeld aan de maker van het zegel, 

waardoor die maker kan worden geïdentificeerd. Het is gemaakt met behulp van gegevens voor 

het aanmaken van elektronische zegels die de maker met een hoge mate van betrouwbaarheid 

onder zijn controle kan gebruiken, en het is zodanig gekoppeld aan de gegevens waarop het 

betrekking heeft dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord.  

https://education.ec.europa.eu/about-eea/working-groups
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/national-coordinators-implementation-european-agenda-adult-learning
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Europees kwalificatienetwerk 

Een ander Europass-instrument is het Europees kwalificatiekader (EQF), een op leren gebaseerd 

kader van 8 niveaus voor alle soorten kwalificaties dat dient als vertaalinstrument tussen 

verschillende nationale kwalificatiekaders. Dit kader helpt de transparantie, vergelijkbaarheid en 

overdraagbaarheid van kwalificaties van mensen te verbeteren en maakt het mogelijk kwalificaties 

van verschillende landen en instellingen met elkaar te vergelijken. 

Het EQF omvat alle soorten en alle niveaus van kwalificaties en het gebruik van leerresultaten maakt 

duidelijk wat iemand weet, begrijpt en kan. Het niveau neemt toe naar gelang de mate van 

bekwaamheid, waarbij niveau 1 het laagste en 8 het hoogste niveau is. Het belangrijkste is dat het 

EQF nauw verbonden is met nationale kwalificatiekaders en daarom een uitgebreid overzicht kan 

bieden van alle soorten en niveaus van kwalificaties in Europa, die steeds meer toegankelijk zijn via 

kwalificatiedatabanken. 

De leerresultaten van het EQF zijn gedefinieerd in termen van: 

• Kennis: in de context van het EQF wordt kennis omschreven als theoretisch en/of feitelijk. 

• Vaardigheden: In de context van het EQF worden vaardigheden omschreven als cognitief 

(waarbij logisch, intuïtief en creatief denken een rol spelen) en praktisch (waarbij handigheid en 

het gebruik van methoden, materialen, gereedschappen en instrumenten een rol spelen). 

• Verantwoordelijkheid en autonomie: In de context van het EQF worden verantwoordelijkheid 

en autonomie omschreven als het vermogen van de leerling om kennis en vaardigheden 

zelfstandig en met verantwoordelijkheid toe te passen. 

 

Het meest relevant voor BIG workshops:  

 Kennis Vaardigheden Verantwoordelijkheid en autonomie 

Niveau 1 Algemene 

basiskennis 

Basisvaardigheden die 

nodig zijn om 

eenvoudige taken uit 

te voeren 

Werken of studeren onder direct 

toezicht in een gestructureerde 

context 

Niveau 2 Feitelijke 

basiskennis 

van een 

werk- of 

studiegebied 

Vereiste cognitieve en 

praktische 

basisvaardigheden om 

relevante informatie 

te gebruiken om taken 

uit te voeren en 

routineproblemen op 

te lossen met behulp 

van eenvoudige regels 

en hulpmiddelen. 

Werken of studeren onder toezicht 

met enige autonomie 
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Niveau 3 Kennis van 

feiten, 

beginselen, 

processen en 

algemene 

begrippen op 

een werk- of 

studiegebied 

Een reeks cognitieve 

en praktische 

vaardigheden om 

taken uit te voeren en 

problemen op te 

lossen door 

basismethoden, 

gereedschappen, 

materialen en 

informatie te 

selecteren en toe te 

passen. 

Verantwoordelijkheid nemen voor de 

voltooiing van taken in werk of studie; 

eigen gedrag aanpassen aan de 

omstandigheden bij het oplossen van 

problemen 

Niveau 4 Feitelijke en 

theoretische 

kennis in 

brede 

contexten 

binnen een 

werk- of 

studiegebied 

Een reeks cognitieve 

en praktische 

vaardigheden die 

nodig zijn om 

oplossingen te 

genereren voor 

specifieke problemen 

op een werk- of 

studiegebied 

Zelfmanagement uitoefenen binnen 

de richtlijnen van werk- of 

studiecontexten die gewoonlijk 

voorspelbaar zijn, maar aan 

verandering onderhevig zijn; toezicht 

houden op het routinewerk van 

anderen, waarbij hij enige 

verantwoordelijkheid neemt voor de 

evaluatie en verbetering van werk- of 

studieactiviteiten. 

Nationale kwalificatiekaders 

 

Het EQF is gekoppeld aan de nationale kwalificatiekaders (NQF's). De EU-lidstaten en 11 andere 

landen hebben zich ertoe verbonden het EQF toe te passen om het begrip van nationale, 

internationale en derde-landen-kwalificaties door werkgevers, werknemers en lerenden te 

vergemakkelijken.  

Micro-credentials 

In Europa worden zogenaamde "micro-credentials" ontwikkeld. Micro-credentials certificeren de 

leerresultaten van kortdurende leerervaringen, bijvoorbeeld een korte cursus of opleiding. Ze 

bieden een flexibele, gerichte manier om mensen te helpen de kennis, vaardigheden en 

competenties te ontwikkelen die ze nodig hebben voor hun persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. 

Gezien hun flexibiliteit kunnen micro-credentials worden ontworpen en verstrekt door een 

verscheidenheid aan aanbieders in veel verschillende formele, niet-formele en informele 

leersettings. In december 2020 bracht de Europese Commissie (Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur) 
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het eindverslag uit over een Europese aanpak van micro-credentials.1 In het rapport wordt een 

micro-credential gedefinieerd als een bewijs van de leerresultaten die een leerling heeft verworven 

na een korte leerervaring. Deze leerresultaten zijn getoetst aan transparante normen. Het bewijs 

staat in een gecertificeerd document met de naam van de houder, de bereikte leerresultaten, de 

beoordelingsmethode, de toekennende instantie en, indien van toepassing, het niveau van het 

kwalificatiekader en de behaalde studiepunten. Micro-credentials zijn eigendom van de lerende, 

kunnen worden gedeeld, zijn overdraagbaar en kunnen worden gecombineerd tot grotere 

referenties of kwalificaties. Ze worden ondersteund door kwaliteitsborging volgens 

overeengekomen normen. 

Het rapport stelt een EU-norm voor van constitutieve elementen van micro-credentials (blz. 13), 

zoals: 

• Identificatie van de leerling 

• Titel van het micro-credentials 

• Toekennende instantie 

• Notionele werklast die nodig is om de leerresultaten te bereiken 

• Niveau (en cyclus, indien van toepassing) van de leerervaring die tot de micro-credential leidt 

• Leerresultaten 

Instellingen voor hoger onderwijs die overeenkomstig de ESG door externe instanties op kwaliteit 

worden gecontroleerd, moeten als betrouwbare aanbieders worden beschouwd. Het rapport 

beveelt echter aan ook niet-hoger onderwijsaanbieders erbij te betrekken (blz.15). Het verslag stelt 

voor verder te discussiëren en de nodige samenwerking te zoeken. De groep heeft niet gesproken 

over kwaliteitsborging op het gebied van volwassenenonderwijs. 

De ontwikkeling van micro-credentials is ook aangekondigd in de resolutie van de Raad betreffende 

een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding op 

weg naar de Europese onderwijsruimte en daarna (2021-2030), de Europese agenda voor 

vaardigheden en het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027).  

Nationale validatie en voorbeelden van certificering  

Validatie en certificatie van informeel en niet-formeel leren in Duitsland 
Het belang van het valideren en certificeren van informele en niet-formele leerervaringen is al 

ongeveer 20 jaar onderwerp van discussie. Certificaten, diploma's, aanbevelingen of 

beoordelingsbrieven kunnen voordelen bieden bij sollicitaties voor stages, beurzen en banen. Ze 

kunnen worden beschouwd als hulpmiddelen om het algemene gevoel van eigenwaarde van de 

deelnemers te vergroten. In 2004 werd een haalbaarheidsstudie "Weiterbildungspass mit 

Zertifizierung informellen Lernens" ("Nascholingspas met certificering van informeel leren") 

uitgebracht door het Duitse Instituut voor Volwassenenonderwijs en het Instituut voor 

 
1 https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-
higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf 

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
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Ontwikkelingsplanning en Structuuronderzoek van de Universiteit van Hannover2 , op basis van de 

stand van de bestaande systemen3 . 

Op basis van deze resultaten werd in 2006 de ProfilPASS ingevoerd om persoonlijke vaardigheden 

zichtbaar te maken. Het is bedoeld voor personen die vaardigheden en competenties die ze 

informeel hebben verworven, bijvoorbeeld tijdens een opleiding, vrijwilligerswerk, betaald werk, 

vrije tijd of gezinsactiviteiten, willen verzamelen en presenteren. Omdat de identificatie van de 

eigen vaardigheden en competenties zonder professionele ondersteuning beperkt is, omvat het 

ProfilPASS-systeem professionele ondersteuning in de vorm van advies of seminars.  

Het coördinatie- en servicepunt voor dit begeleidende advies en de kwalificatie voor begeleiders is 

gevestigd bij het Duitse Instituut voor Volwassenenonderwijs. Door dit begeleide proces kunnen 

ook vaardigheden en competenties waarvan personen zich minder bewust waren aan het licht 

komen. Het doel is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de verschillende vaardigheden en 

competenties. Afhankelijk van de achtergrond van de gebruikers resulteert dit begeleide proces in 

een plan dat voordelen kan hebben voor professionele ontwikkeling, de voorbereiding van 

(her)intrede in het beroepsleven, professionele en persoonlijke (her)oriëntatie en toekomstige 

leerprojecten. Er zijn momenteel 45 "dialoogcentra" in Duitsland die door het Duitse Instituut voor 

Volwassenenonderwijs zijn gecertificeerd om het ProfilPASS systeem bekend te maken, netwerken 

te vormen en kwalificatiecursussen voor begeleiders aan te bieden. 

Het ProfilPASS-systeem is verder ontwikkeld om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften 

van verschillende doelgroepen: naast de ProfilPASS voor volwassenen zijn er namelijk extra versies 

voor jongeren, migranten (in eenvoudige taal), mensen die van plan zijn zelfstandig ondernemer te 

worden, mensen met cognitieve beperkingen (in eenvoudige taal) en jonge volwassenen die noch 

werken noch een opleiding volgen4. ProfilPASSes zijn beschikbaar in meerdere talen en zijn 

inmiddels - naast de Europass - ingeburgerd als standaardinstrumenten voor mensen die ook hun 

informele vaardigheden en competenties willen aanbieden. 

Anderzijds passen instellingen voor volwasseneneducatie ook methoden toe om informele en niet-

formele leerervaringen te valideren en te certificeren. Methoden en instrumenten die relatief vaak 

voor validering en certificering worden gebruikt zijn prestatie- of voortgangscontrole door 

begeleiders/mentoren en dagboeken (beide in het geval van langdurige onderwijsmethoden), 

schriftelijke toetsen of groepsdiscussies over nieuwverworven kennis. Verder kunnen bij evaluaties 

vooraf en achteraf ingevulde vragenlijsten voor en na een opleiding aangeven wat er is verworven 

en in welke mate, en of in voldoende mate aan de verwachtingen is voldaan. 

Zelfbeoordelingsformulieren kunnen worden gebruikt om na te denken over verworven 

competenties, en vakgenoten kunnen elkaar beoordelen door wederzijdse bevestigingen van de 

leervorderingen over specifieke onderwerpen.  

Een gestructureerde valideringsaanpak is de "Kompetenznachweis international" voor jonge 

deelnemers aan internationale projecten, die systematisch de vaardigheden documenteert die door 

 
2 https://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/die04_02.pdf 
3 https://www.bibb.de/dienst/dapro/daprodocs/pdf/at_34101.pdf 
4 https://www.profilpass.de/ 
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individuele deelnemers worden verworven en gedemonstreerd. Organisaties die deze projecten 

uitvoeren hebben echter getrainde coaches nodig voordat ze het systeem goed kunnen toepassen. 
5 

Ook de I'VE methode en digitale tool voor de validatie van competenties die, met zijn focus op jonge 

vrijwilligers in internationale werkkampen, is ontwikkeld in een Erasmus+ project6  en ook in 

Duitsland is toegepast, verdient de aandacht. Enkele visionaire onconventionele suggesties zijn 

rollenspelen, online instrumenten, de wereldcafé-methode of video's. De deelnemers stelden ook 

acties op LinkedIn voor om ervoor te zorgen dat competenties worden bekrachtigd met behulp van 

video's, deelnemerslijsten (met namen van mensen die ermee instemmen dat ze worden 

gepubliceerd) en artikelen over deze educatieve maatregel om werkgevers die kandidaten zoeken 

voor banen op het internet te informeren.7 

Validatie en certificering van informeel leren in Nederland 
Het belang van levenslang leren wordt in Nederland al enkele decennia onderkend. Dit wordt 

ondersteund door het stijgende aantal mensen tussen 25 en 64 jaar die leeractiviteiten ontplooien. 

In Nederland zijn er twee mogelijkheden om volwasseneneducatie te stimuleren: scholen kunnen 

hun eigen manieren en instrumenten voor erkenning en validatie ontwikkelen, of ze kunnen 

samenwerken met EVC-aanbieders (erkenning van eerder verworven competenties). Het 

Ervaringscertificaat EVC beschrijft iemands capaciteiten, kennis en werkervaring. Vooral als mensen 

meerdere jaren werkervaring hebben, kan er een mismatch bestaan met hun opleidingsniveau. Zij 

zijn competent om taken uit te voeren boven het niveau dat op basis van hun opleiding verwacht 

mag worden. Deze kennis en vaardigheden kunnen worden erkend met een certificaat van 

bekwaamheid, waardoor de positie van mensen op de arbeidsmarkt wordt versterkt.  

Een EVC-procedure houdt in dat gegevens worden verzameld over iemands kennis en vaardigheden. 

Het bewijsmateriaal wordt beoordeeld aan de hand van nationaal erkende beroepsnormen. 

Relevante certificaten en levens-/werkervaring tellen allemaal mee voor de beoordeling. Het aldus 

verzamelde bewijsmateriaal wordt vervolgens vastgelegd op een bekwaamheidscertificaat. Deze 

getuigschriften van bekwaamheid kunnen worden gebruikt om loopbaanmobiliteit op de 

arbeidsmarkt te creëren. Een volwassene die bijvoorbeeld een mbo- of hbo-opleiding wil volgen, 

kan EVC's gebruiken om vrijstelling te krijgen van onderdelen van een nieuwe opleiding en zo zijn 

studietijd verkorten. Een ander positief effect van het bewijs van bekwaamheid is dat het leerlingen 

een duidelijk overzicht geeft van hun beroepservaring en prestatieniveau. Dit helpt hen inzicht te 

krijgen in hun eigen capaciteiten, waardoor ze hun talenten beter kunnen inzetten en weten welk 

soort werk bij hen past. Het certificaat zal hen aanmoedigen te kiezen voor een opleiding die aansluit 

bij hun huidige banen of de loopbaan die ze in de toekomst ambiëren. 

Aanvragen voor EVC's worden gedaan bij een erkende lokale EVC-aanbieder, vaak een 

onderwijsinstelling, maar kunnen ook gedaan worden bij een brancheorganisatie. De kosten van 

 
5 (https://ijab.de/en/resources-for-practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-
engagement) 
6 (http://www.ive-experienced.eu/the-system-outputs/) 

7 (http://www.ive-experienced.eu/wp-content/uploads/2016/05/IVE-Field-Research-Report-Output-2-LAST.pdf) 

https://ijab.de/en/resources-for-practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-engagement
http://www.ive-experienced.eu/wp-content/uploads/2016/05/IVE-Field-Research-Report-Output-2-LAST.pdf
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een EVC kunnen (deels) betaald worden door de werkgever, of door het lokale arbeidsbureau of de 

lokale sociale dienst. De kosten van een EVC zijn fiscaal aftrekbaar. 

Ondersteuning bij leren en werken 

Het programma Leren en werken, ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, is in 2009 ingevoerd.  Het heeft tot doel de aansluiting tussen onderwijs, de 

opleidingsmarkt, de arbeidsmarkt en arbeidskansen te versterken. Speerpunten zijn het verbeteren 

van leren op de werkplek (werkend leren), loopbaanbegeleiding en het gebruik van het 

Ervaringscertificaat EVC, dat iemands capaciteiten, kennis en werkervaring beschrijft. Om deze 

terreinen beter met elkaar te verbinden zijn er in alle 35 Arbeidsmarktregio's in Nederland één of 

meer Leer- en Werkloketten. Regionale en lokale betrokkenen zijn goed op de hoogte van de lokale 

arbeidsmarktomstandigheden. Zij zijn in staat om, indien nodig, werklozen te ondersteunen. Deze 

regionale aanpak is het resultaat van een proces dat al in 2009 begon om samenwerkingsstructuren 

van belanghebbenden op regionaal niveau te creëren om de werkloosheidsproblematiek aan te 

pakken. 

De toekomst: EduBadges en micro-credentials 

Een nieuwe (en snel ontwikkelende) manier om EVC's te verstrekken is het gebruik van EduBadges 

en micro-credentials. EduBadges zijn digitale certificaten die studenten het bewijs leveren van 

kennis en vaardigheden die ze tijdens een opleiding hebben opgedaan. EduBadges kunnen worden 

verkregen in geaccrediteerd formeel onderwijsaanbod en in niet-formele, niet-geaccrediteerde 

onderwijssettings. Dit is anders dan een micro-credential dat ook een bewijs is van een leerresultaat 

dat een leerling heeft verworven na een korte leerervaring. Het verschil is dat deze leerresultaten 

worden getoetst aan transparante normen. Het bewijs zit ook in een gecertificeerd document dat 

de naam van de houder vermeldt, de bereikte leerresultaten, de beoordelingsmethode, de 

uitreikende instantie.  Indien van toepassing worden ook het niveau van het kwalificatiekader en de 

behaalde studiepunten vermeld. Zowel EduBadges als micro-credentials zijn eigendom van 

lerenden, kunnen worden gedeeld, zijn overdraagbaar en kunnen worden gecombineerd tot grotere 

referenties of kwalificaties. Alleen micro-credentials worden echter ondersteund door 

kwaliteitsborging op basis van overeengekomen normen, EduBadges nog niet. Momenteel vindt in 

Nederland veel onderzoek en testen plaats naar het gebruik van EduBadges en micro-credentials.  

Validering en certificering van informeel en niet-formeel leren in Portugal  

Inleiding tot het Portugese onderwijssysteem  

In april 2008 is een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad ( 2008/C111/01/EG, van 6 

mei 2008) tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

goedgekeurd. 

Het doel was een gemeenschappelijk referentiekader te creëren dat als vertaalinstrument tussen 

de kwalificatiesystemen van de lidstaten zou fungeren. Het doel was bij te dragen tot de bevordering 

van levenslang leren en de vergelijkbaarheid en overdraagbaarheid van kwalificaties van EU-burgers 

te vergroten. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
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In Portugal werd het Nationaal Kwalificatiekader (NQF) in 2007 gecreëerd en in juni 2009 

gereguleerd. Het werd van kracht in oktober 2010 (Verordening nr. 782/2009, van 23 juli) met als 

referentie de beginselen van het Europees kwalificatiekader (EQF) voor de beschrijving van 

nationale kwalificaties in termen van leerresultaten. 

De totstandkoming van het NQF, in het kader van het hervormingsproces van het onderwijs- en 

opleidingsstelsel en de invoering van het nationale kwalificatiesysteem, was gebaseerd op een 

aantal uitgangspunten:  

• De noodzaak om de kwalificaties die in de verschillende onderwijs- en opleidingssubsystemen 

(onderwijs, beroepsopleiding, hoger onderwijs) zijn verkregen, te integreren en te structureren 

in één enkel kader;  

• Het belang van het waarderen en overwegen van vaardigheden die in niet-formele en informele 

contexten zijn verworven;  

• De noodzaak om de leesbaarheid, transparantie en vergelijkbaarheid van kwalificaties te 

verbeteren;  

• De versterking van de dubbele certificering die vooral verband houdt met kwalificaties op 

secundair niveau;  

• De garantie van afstemming op het Europees kwalificatiekader (EQF), namelijk in het gebruik 

van het EQF als referentie-instrument om de kwalificatieniveaus van de verschillende systemen 

te vergelijken vanuit het oogpunt van levenslang leren. 

 

De keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot de opzet en structuur van het NQF waren er vooral 

op gericht om aan de volgende eisen te voldoen: 

• Het NQF bestrijkt de kwalificaties die op de verschillende niveaus van het onderwijs- en 

opleidingsstelsel worden geproduceerd, ongeacht de toegangswegen (primair, secundair, hoger 

onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en de processen van erkenning, validering en 

certificering van competenties, ongeacht of deze niet-formeel of informeel zijn verkregen);  

• Structurering in 8 kwalificatieniveaus die alle kwalificaties omvatten die momenteel in het 

Portugese onderwijs- en opleidingssysteem worden geproduceerd;  

• Vaststelling van de methodologie op basis van leerresultaten om elk kwalificatieniveau te 

karakteriseren - het gebruik van leerresultaten bij de vaststelling van kwalificatieniveaus 

weerspiegelt een belangrijke verandering in de wijze van conceptualisering en beschrijving van 

kwalificaties, waardoor deze kunnen worden vergeleken op basis van competenties en niet als 

functie van leerprocessen;  

• Vaststelling van de domeinen "kennis, vaardigheden en attitudes" om de leerresultaten voor elk 

kwalificatieniveau te definiëren;  

• Goedkeuring van de beschrijvingen van de leerresultaten in het EQF. 

   

De Portugese kwalificatieniveaus  

Bij de goedkeuring van het NQF werd het Nationaal Agentschap voor Kwalificatie (momenteel 
Nationaal Agentschap voor Kwalificatie en Beroepsonderwijs, ANQEP, IP) aangewezen als nationaal 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Home/QNQ
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11104_pt.htm
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
https://www.anqep.gov.pt/np4/home
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coördinatiepunt voor de uitvoering van het EQF. De uitoefening van deze functies gebeurt in 
coördinatie met het directoraat-generaal Hoger Onderwijs wat betreft de niveaus 5 tot en met 8 
van de NQF-structuur. 
In dit verband is ANQEP (Nationaal Agentschap voor Kwalificatie en Professionele Educatie) in 2010 

begonnen met het proces van verwijzing van de kwalificatieniveaus van het Nationaal 

Kwalificatienetwerk naar de niveaus van het Europese Kwalificatienetwerk. Dit verwijzingsproces 

volgde de criteria en procedures die zijn vastgesteld door de adviesgroep voor de uitvoering van het 

Europees kwalificatiekader van de Europese Commissie (EQF-adviesgroep), waarin 

vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese sociale partners zitting hebben. 

Het Portugese NQF is als volgt opgebouwd: 

Kwalificatieniveaus  Kwalificaties 

Niveau 1 2e cyclus basisonderwijs  

Niveau 2 3e cyclus Basisonderwijs behaald in algemeen onderwijs of via duale 

certificeringstrajecten  

Niveau 3 Middelbaar onderwijs gericht op het volgen van hogere studies  

Niveau 4 Secundair onderwijs verkregen via trajecten met dubbele certificering of 

secundair onderwijs gericht op het volgen van studies op hoger niveau plus 

beroepsstage - minimaal 6 maanden  

Niveau 5  Kwalificatie op niet-tertiair postsecundair niveau met studiepunten voor 

voortgezet hoger onderwijs  

Niveau 6  Afstuderen  

Niveau 7  Masterdiploma  

Niveau 8  Doctoraat  

Bron: Verordening nr. 782/2009, van 23 juli.  
  
Door het NQF te structureren volgens het EQF wordt het gemakkelijker om in verschillende landen 

behaalde kwalificaties te vergelijken, wat niet alleen de mobiliteit op de arbeidsmarkt, maar ook de 

mobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding vergemakkelijkt. 

In januari 2011 werd besloten dat alle certificaten en diploma's die een in het QNQ opgenomen 

kwalificatie verlenen en die vanaf 1 oktober 2010 worden afgegeven, een verwijzing naar het 

respectieve kwalificatieniveau moeten bevatten (Besluit nr. 978/2011, 12 januari). Dit besluit zorgt 

voor een grotere leesbaarheid en transparantie bij het lezen van de in het systeem behaalde 

kwalificaties. 

Het proces van erkenning, validering en certificering van competenties (RVCC)  

Dankzij zijn RVCC-systeem was Portugal een van de landen die door de Europese Commissie in de 
hoogste beoordelingsschaal werden geplaatst wat betreft de validatie van niet-formeel en 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/01/008000000/0213902140.pdf
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informeel leren, samen met Finland, Frankrijk, Nederland en Noorwegen. RVCC1 maakt deel uit van 
het nationale kwalificatiesysteem en is gebaseerd op een reeks methodologische uitgangspunten 
(competentie-audit, autobiografische benadering) om competenties die volwassenen gedurende 
hun hele leven in formele, informele en niet-formele contexten hebben verworven te identificeren, 
te erkennen, te valideren en te certificeren. Het proces omvat een reeks beoordelingsinstrumenten 
en -activiteiten om een portfolio samen te stellen met bewijsmateriaal en/of bewijzen van 
competenties die volwassenen bezitten met betrekking tot een bepaald kader.  
Het RVCC-proces is gebaseerd op kaders die deel uitmaken van de Nationale Kwalificatiecatalogus 

(Catálogo Nacional de Qualificações - CNQ), waarbij de academische RVCC is ingedeeld naar 

gebieden van kerncompetenties en de professionele RVCC naar competenties.  

Dit is een proces dat geleid moet worden door een specifiek soort organisatie die daarvoor 

geaccrediteerd is, een Qualifica Centrum. Het voornaamste doel ervan is het behalen van verplichte 

scholingsniveaus of een beroepscertificaat en het is dus niet relevant voor het type niet-formele 

opleiding binnen BIG. In dit opzicht en vooralsnog lijken Europass-certificaten een nuttiger 

instrument.  

Validatie en certificatie in informeel en niet-formeel leren Polen 
De dynamische veranderingen op de Poolse arbeidsmarkt dwingen zowel werknemers als 
werkgevers tot toenemende flexibiliteit. Ze moeten zich aanpassen aan nieuwe uitdagingen en aan 
nieuwe markteisen. Om stagnatie op het werk of zelfs uitsluiting van de arbeidsmarkt te voorkomen, 
worden werknemers gedwongen voortdurend nieuwe kwalificaties te verwerven. Tegelijkertijd 
moeten de werkgevers op zoek gaan naar kandidaten met een specifiek pakket competenties en de 
kwalificaties van hun personeel voortdurend verbeteren. 
 
Als antwoord op de groeiende behoefte aan een systeem dat de kwalificatiemarkt organiseert werd 
het geïntegreerd kwalificatiesysteem (Zintegrowany System Kwalifikacji)8 in het leven geroepen. 
Het werd ingesteld door een wet, die op 15 januari 2016 in werking trad. Deze wet vormt het 
basiskader voor het nieuwe kwalificatiesysteem in Polen. De instelling die verantwoordelijk is voor 
de invoering van ISQ is het Instituut voor Onderwijsonderzoek, dat opereert onder toezicht van de 
minister van Onderwijs en Wetenschap. 
 
Het geïntegreerde kwalificatiesysteem (IQS) is een belangrijk instrument van het beleid inzake 
levenslang leren, dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met de strategie van de Poolse regering 
en de Europese Unie. Het idee van levenslang leren is gebaseerd op de overtuiging dat men ook na 
het einde van de formele onderwijsfase moet blijven leren en zijn kwalificaties moet blijven 
verbeteren.  
 
IQS biedt de mogelijkheid tot formele erkenning van vaardigheden en kennis die door zelfgestuurd 
leren zijn verworven en biedt het publiek toegang tot een gestructureerde lijst van op de markt 
aanwezige kwalificaties met een duidelijk omschreven beschrijving ervan. De volledige lijst van 
kwalificaties is te vinden in een openbare database - het Geïntegreerd Register van Kwalificaties 
(Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji)9 . Met andere woorden, IQS beschrijft, organiseert en verenigt 

 
8 https://kwalifikacje.edu.pl/ 
9 https://kwalifikacje.gov.pl/k 
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verschillende kwalificaties in een enkel, openbaar toegankelijk register. IQS definieert ook de 
beginselen en normen voor de validatie van kwalificaties die binnen het systeem functioneren, wat 
de hoge kwaliteit garandeert van de beroepscertificaten die in het kader van het systeem worden 
afgegeven. Goed beschreven kwalificaties geven aan over welke kennis en vaardigheden iemand 
moet beschikken als hij zijn bekwaamheid op een bepaald gebied wil bewijzen. 
 
Het geïntegreerd kwalificatiesysteem (IQS) is een oplossing die de ontwikkeling van menselijk 
kapitaal in Polen mogelijk maakt. Het wordt beschouwd als een belangrijk beleidsinstrument voor 
levenslang leren en zal naar verwachting het niveau van het menselijk kapitaal in Polen verhogen. 
Door middel van het geïntegreerd kwalificatiesysteem kan/kunnen 

• Iedereen om bevestiging van zijn competenties vragen, ongeacht hoe hij die heeft verkregen; 

• de manier waarop kwalificaties worden toegekend, zorgvuldig door de ministers gecontroleerd 

worden; 

• werkgevers gemakkelijker de waarde van een potentiële werknemer herkennen, en kunnen 

werknemers hun competenties op een betrouwbare manier presenteren. 

 

Het is de bedoeling dat op termijn alle kwalificaties in het IQS worden opgenomen. De grootste 
verandering wordt echter verwacht door de invoering van de marktkwalificaties, d.w.z. kwalificaties 
die verwijzen naar kennis en vaardigheden die nodig zijn om specifieke taken uit te voeren. In feite 
wordt het IQS ontwikkeld als antwoord op een duidelijke vraag van de arbeidsmarkt en zal het veel 
voordelen opleveren voor zowel werkgevers als werknemers. 
 
Elk bedrijf, openbare instelling of NGO kan een certificaat aanvragen voor een kwalificatie naar 
keuze. De twee noodzakelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn: geen achterstallige 
belasting en betaling van een vergoeding van 10.000 PLN. Als tegelijkertijd een aanvraag wordt 
ingediend voor een nieuwe kwalificatie die in het ISQ moet worden opgenomen, dan wordt de 
vereiste vergoeding, na aanvaarding, verlaagd tot 5.000 PLN.  
 
De mogelijkheid om een certificerende instelling te worden geeft bedrijven de kans om extra winst 
te maken bij het afgeven van certificaten en om tijdens het proces zelf een specialist op te leiden, 
waardoor ze besparen op het vervelende en kostbare aanwervingsproces. Het duurt ongeveer twee 
jaar om een certificerende instelling te worden en het werk ervan wordt daarna voortdurend 
gecontroleerd door het respectieve ministerie. 
 
Om het aantal certificerende instellingen te vergroten heeft het Educational Research Institute in 
2020 een handleiding gepubliceerd: Recommendations on the functioning of certification bodies in 
the Integrated Qualifications System10 . De inhoud van de studie is ook nuttig voor externe 
kwaliteitsborgingsinstanties, validerende instellingen en beroepsscholen en opleidingsinstituten. 
De studie is gebaseerd op de ervaring die is opgedaan tijdens de uitvoering van systeemprojecten 
in 2016 - 2020.  
 
Aan alle in het ISQ opgenomen kwalificaties wordt een niveau toegekend van het Poolse 
kwalificatiekader, dat de complexiteit van de binnen een bepaalde kwalificatie verworven 

 
10 https://kwalifikacje.edu.pl/rekomendacje-w-zakresie-funkcjonowania-instytucji-certyfikujacych-w-zintegrowanym-
systemie-kwalifikacji/ 
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vaardigheden beschrijft. Het PQF-label wordt aangebracht op elk certificaat dat door de ISQ wordt 
afgegeven. De niveaus van het Poolse kwalificatiekader kunnen gemakkelijk worden gerelateerd 
aan de niveaus van het Europees kwalificatiekader en vervolgens worden vertaald naar het 
kwalificatiekader van een bepaald land - bijvoorbeeld Portugal, Frankrijk of Ierland.  
 
Momenteel wordt het Badge+11 programma getest door het Educational Research Institute. Het 
Badge+ systeem is een webapplicatie voor het uitgeven, opslaan en delen van digitale badges in de 
Open Badges standaard en digitaal beveiligde pdf-certificaten. Via de applicatie heeft de gebruiker 
de mogelijkheid om kwalificaties, individuele leerresultaten en sets van leerresultaten, deelname 
aan een evenement en andere prestaties digitaal te certificeren die worden gedocumenteerd en 
gedefinieerd door specifieke toekenningscriteria. Het Badge+ systeem zal voor alle gebruikers 
beschikbaar zijn via de website en ook in de vorm van een mobiele app voor individuele gebruikers. 
 

Conclusies 

Volwassenenonderwijs en levenslang leren zijn belangrijke prioriteiten in Europa. Validatie- en 

certificatiesystemen ondersteunen volwasseneneducatie. Het is noodzakelijk het initiatief te nemen 

om validatie en certificering in te voeren voor informele leerervaringen via e-platforms, e-learning 

modules en educatieve spelletjes. Verdere stappen worden overwogen door de BIG-partners in 

nauwe samenwerking met organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding en hoger onderwijs. 

Voor het BIG-spel en de workshops zullen we gebruik maken van eenmalige certificaten gebaseerd 

op eigen verklaringen en trainerscertificaten die zullen worden opgenomen in een toekomstig 

certificeringssysteem voor e-learning.  

 
11 https://odznakaplus.ibe.edu.pl/about-badge-plus 


