
In de huidige arbeidsmarkt worden vaardigheden en competenties steeds belangrijker. 
Het gaat niet alléén om het hebben van de juiste diploma’s. Ook jouw vaardigheden en 
kwaliteiten zijn van belang voor een (andere) werkgever. Wat je elke dag doet is voor 
jou vaak vanzelfsprekend, dit heb je niet altijd goed in beeld.

Juist in deze tijd moet je jezelf afvragen: wat zijn mijn kwaliteiten waard in een (andere) 
werkomgeving? Om hier achter te komen kun je ervoor kiezen om een eigen e-Portfolio 
op te bouwen, zelfstandig of met hulp van ons. Het belangrijkste verschil ten opzichte van 
een cv is dat je met het e-Portfolio veel gerichter en waarheidsgetrouwer je eigen profiel 
in beeld brengt. Bovendien kan het mogelijk leiden tot vrijstellingen bij opleidingen in het 
mbo of hbo. 

E-Portfolio DITKANIK.NU
De naam van ons e-Portfolio is DITKANIK.NU. Jij laat zien wat je nu kan en waar je am-
bities liggen. Je kunt zelfstandig of onder begeleiding starten met het opbouwen van je 
eigen e-portfolio in DITKANIK.NU. Je kunt hierin je (werk)ervaringen, competenties, be-
roepsproducten, notities, diploma’s en certificaten in beeld brengen en afzetten tegen 
een meetlat. Deze meetlat noemen wij een doelprofiel: een overzicht van gevraagde kwa-
liteiten in een beroep of werkomgeving. Dit levert niet alleen een beter en meer waarde-
vol zelfbeeld op, maar leidt vooral tot een onderscheidend profiel waarmee jij jezelf kunt 
aanbieden bij je huidige of nieuwe werkgever. Daarnaast kunnen we je ook adviseren over 
gerichte bij- en omscholingsmogelijkheden die passend zijn bij jouw ambitie en moge-
lijkheden. 

Kies op de volgende pagina het type traject wat bij je past: je kunt zelfstandig aan de 
slag, of je kunt hierbij ondersteuning krijgen van een portfolio- of loopbaancoach. Wil je 
je werkervaring verzilveren richting een diploma of opleidingsniveau of misschien wil je 
vrijstelling voor een opleiding? Kies dan voor een uitgebreid EVC-traject. Wil je advies op 
maat? Neem dan contact met ons op! 

Welk ontwikkeltraject 
past bij jou? 

www.libereaux.nl
www.ditkanik.nu 
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Welk ontwikkeltraject 
past bij jou? 

Welk type traject past bij jou? 
Bij alle trajecten ga je aan de slag met het digitale e-portfolio DITKANIK.NU. Je ontvangt een instructie over het gebruik en hoe 
je bijvoorbeeld je e-Portfolio kunt delen met een werkgever of onderwijsinstelling. Daarnaast krijg je tips over hoe je je e-Port-
folio kunt inzetten bij sollicitaties. Je kunt hierbij kiezen uit onderstaande trajectvormen. De mate van begeleiding loopt per 
trajectvorm op:  

 Zelfstandig aan de slag met DITKANIK.NU
Je gaat volledig zelfstandig aan de slag met je eigen e-Portfolio. 
Je kiest een doelprofiel en je gaat bezig met het opbouwen van je 
portfolio. Tijdens het opbouwen van je portfolio word je je meer 
bewust van jouw mogelijkheden en ambities. Je weet welke kwa-
liteiten je kan inzetten bij het solliciteren.

Zelfstandig met begeleiding aan de slag met 
DITKANIK.NU
We starten samen: je krijgt begeleiding bij het opbouwen van je 
e-Portfolio en je kunt bijvoorbeeld met ons sparren over de keu-
ze van je doelprofiel. Vervolgens ga je zelfstandig aan de slag en 
zet je een 360 graden feedback vragenlijst uit. Tot slot kijken we 
nog een keer met je mee en coachen we je richting een optimaal 

gevuld DITKANIK.NU. 

Intensieve begeleiding via Ontwikkeladvies
Ben je op zoek naar (ander) werk of word je binnenkort werkloos 
dan is dit traject iets voor jou. We begeleiden jou met de keu-
ze van je doelprofiel, de opbouw van je portfolio en het optimaal 
profileren en solliciteren met DITKANIK.NU. In drie coachingsge-
sprekken kijken we waar jouw kansen liggen in de arbeidsmarkt, 
over welke kwaliteiten je beschikt en hoe deze inzetbaar zijn in 
een andere, kansrijke werkomgeving. Dit traject wordt afgeslo-
ten met een persoonlijk (loopbaan) actieplan. 

EVC-traject: valideren van ervaring
Dit traject is geschikt voor jou wanneer jij je werkervaring wil 
verzilveren in een (hoger) diploma of wanneer je (nieuwe) werk-
omgeving vraagt om een diploma. Valideren noemen we dat. Zo 
kunnen delen uit je opleiding vrijgesteld worden die je eigenlijk al 
weet, en leer je dus alleen nog wat je nodig hebt. Wij hebben hier-
voor afspraken gemaakt met verschillende onderwijsinstellingen. 
Ook bij dit traject maak je gebruik van DITKANIK.NU en kies je 
een meetlat uit het mbo of hbo onderwijs. Het resultaat van dit 
landelijk erkende traject is een persoonlijke EVC-rapportage en 
eventueel een Vakbekwaamheidsbewijs. Met een EVC-traject 
kun je ook beroepsoverstijgende competenties laten valideren. 
Dit kan bijvoorbeeld wanneer je een mbo-diploma hebt, maar je 
wilt hbo werk- en denkniveau aantonen. Ook dit traject leidt tot 

een persoonlijke rapportage  en een Competentiebewijs.
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Meer 
informatie? 
Neem contact met 
ons op! 

088 - 5053600
info@libereaux.nl


