
Procesbeschrijving valideringstraject 

Valideren van ervaring is een methode waarbij we een erkende waardering geven aan al je kwaliteiten, kennis en 
ervaring die je hebt opgedaan. Dit doen we door jouw werkervaring af te zetten tegen een bepaalde meetlat 
(bijvoorbeeld een mbo-opleiding, een brancheprofiel of een competentiestandaard). Validering kan leiden tot 
vrijstelling van onderwijs, een erkende niveau-aanduiding of erkenning binnen een brancheprofiel. 
Tijdens een valideringstraject werk je in DITKANIK.NU, onze online omgeving met daarin jouw eigen digitale 
portfolio. Door middel van het verzamelen van praktijkdocumenten en ervaringsverslagen breng je jouw 
werkervaring in kaart. Dit hoef je niet alleen te doen, onze portfoliocoach helpt je binnen alle stappen van het 
traject. Je zult gaan ervaren dat je veel meer in huis hebt dan dat jezelf denkt!  
 
Het resultaat van het valideringstraject is een persoonlijk ErVaringsCertificaat waarin een assessor een beoordeling 
geeft over hetgeen dat je in beeld hebt gebracht. Het ErVaringsCertificaat is de basis voor vervolgstappen met 
betrekking tot je eigen inzetbaarheid. Daarnaast blijf je de beschikking houden over je eigen digitale portfolio 
DITKANIK.NU en ontvang je een Vakbekwaamheidsbewijs of Competentiebewijs. Dit is afhankelijk van het type 
traject.  
 
Onze trajecten zien er als volgt uit:  
 

Intake  
Als je geïnteresseerd bent in een traject, plannen we een digitaal of persoonlijk intakegesprek 
tussen jou en onze portfoliocoach. Tijdens de intake informeren we je over de mogelijkheden 
van het best passende valideringstraject. We starten het traject op zodra we er allebei van 
overtuigd zijn dat dit type traject past bij jouw vraag en mogelijkheden.  
 
  

Verzamelen  

Na het intakegesprek start je met het verzamelen van bewijsstukken die aantonen dat je ervaring 
hebt opgedaan met de onderdelen van de gekozen meetlat. Je portfoliocoach geeft je hiervoor 
handvaten, instructies en tips. Voorbeelden van bewijsstukken die je kan aanleveren zijn: 
diploma’s en certificaten, functioneringsverslagen, START-formulieren en beroepsproducten. De 
bewijsstukken verzamel je in het digitale e-Portfolio DITKANIK.NU. Je hebt 8 weken de tijd om 

het e-Portfolio te vullen. Benieuwd hoe het werkt? Kijk alvast   eens naar: 
https://youtu.be/8M2pT9XvvwI  

 
 

Waarderen  
Als jij je portfolio klaar hebt, dan zetten wij deze door aan een assessor. Dit is iemand die je 
portfolio beoordeelt en een eindgesprek met je plant, een zogenaamd Criterium Gericht 
Interview. Hij of zij neemt samen het portfolio met je door en stelt aanvullende vragen. De 
assessor schrijft uiteindelijk een persoonlijk ErVaringsCertificaat waarin de eindbeoordeling 
staat en een advies gegeven wordt voor een mogelijke vervolgstap.   
 
 

Afronden 

Tijdens de afrondende fase wordt het ErVaringsCertificaat per mail naar je toegestuurd. Als het 
nodig is wordt ook het vakbekwaamheids- of competentiebewijs bijgevoegd. Het 
ErVaringsCertificaat en het bewijs kunnen vervolgens door jezelf ingezet worden als input voor 
verdere ontwikkeling. Deze verdere ontwikkeling wordt vormgegeven door jezelf en eventueel 
je werkgever. Indien gewenst kan Libereaux hierbij ondersteunen.   

  

https://youtu.be/8M2pT9XvvwI


Rechten en plichten bij een valideringstraject  

 
Bij al onze valideringstrajecten hanteren wij de volgende spelregels (alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% 
btw):  
 
- Ons doel is dat jij een zo’n optimaal mogelijk valideringstraject kunt doorlopen;  
- Je hebt hierbij recht op een persoonlijk portfoliocoach en een eindgesprek;  
- Het valideringstraject wordt in principe uitgevoerd in de Nederlandse taal; 
- Scholing of diplomering maakt geen deel uit van het valideringstraject; 
- Tussen de in te zetten assessor en jou is geen relatie anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden 

van assessor(en) noodzakelijk is; 
- Verder spreken we af dat alleen jijzelf de uitkomst van het traject met anderen kunt delen: wij doen dit niet, 

tenzij je ons hiervoor toestemming geeft;  
- Mocht je het niet eens zijn met onze manier van werken dan kan er door jou een klacht of bezwaar ingediend 

worden bij een onafhankelijke commissie zoals beschreven in onze reglementen;  
- Een intakegesprek kan tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Als het intakegesprek niet op tijd 

geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt om het reguliere intaketarief van € 139,15 in rekening te brengen;  
- Tijdens het intakegesprek wordt bepaald of en zo ja, welk type traject bij de doelstelling en werkervaring van 

jouw past; 
- Als na dit intakegesprek wordt besloten om geen valideringstraject te starten, wordt voor het intakegesprek 

een tarief gehanteerd van € 139,15;  
- Je hebt na het intakegesprek 8 weken de tijd om het e-Portfolio te vullen met eigen materiaal. De 

trajectbegeleider van Libereaux verleent hierbij optimale ondersteuning. De maximale doorlooptijd bedraagt 
14 weken;  

- Als het e-Portfolio na 8 weken, door nalatigheid van jou, niet of onvoldoende gevuld is, wordt na overleg met 
jou/opdrachtgever óf een vertragingsfee van € 211,75 in rekening gebracht óf wordt het traject beëindigd 
zonder restitutie van het gefactureerde bedrag; 

- Het valideringstraject wordt opgestart en gefactureerd na activatie van het e-Portfolio; 
- Jij hebt gedurende 12 maanden toegang tot het eigen e-Portfolioaccount van DITKANIK.NU. Deze periode kan 

desgewenst verlengd worden voor een bedrag van € 24,14 per jaar; 
- Het competentiebewijs zal, indien deze wordt afgegeven, separaat in rekening worden gebracht;  
- Separaat hanteren wij een reiskostenvergoeding van € 0,54 per gereden kilometer; 
- Er bestaat een mogelijkheid dat een controlerende partij de proeve van bekwaamheid, werkplekbezoek, 

criteriumgerichte interview en andere praktijkassessments aangekondigd en onaangekondigd bijwoont. 
 

Privacy  

Op al onze valideringstrajecten zijn de algemene voorwaarden en het privacyreglement van Libereaux van 
toepassing. Beide documenten zijn in te zien via www.libereaux.nl. Er is voor dit traject geen 
verwerkersovereenkomst nodig in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
 
 
 
 
 

Wil je meer informatie over het traject of een vrijblijvende offerte? Vul dan 

het formulier op de website in of neem contact op met  

Désiré Boschloo: dboschloo@libereaux.nl of 088-5053616. 
 
 

http://www.libereaux.nl/
mailto:dboschloo@libereaux.nl

