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Wat is het SCAFFOLD project? https://www.sbo-scaffold.com/nl



Hoe definiëren we het SCAFFOLD ePortfolio?

Het is een digitaal en ‘learner-centered’ instrument dat de
continue competentiegroei op de werkplek ondersteunt
(scaffold), visualiseert en bewijst.

Het faciliteert interactie tussen alle actoren.

Het faciliteert en stimuleert de zelfregulerende leercyclus: doelen
stellen, reflectie, feedback en (zelf) beoordeling.

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van slimme multimedia
technologie om een gemakkelijk (=gebruiksvriendelijk), snel
(=efficiënt), veilig and juridisch compatibel gebruik te garanderen.



DIGITAAL 
papieren versus elektronisch portfolio



Foto, video, audio, speech-to-text



Flexibele leerwegen:
kenmerken van competentie-gebaseerd leren

1. Focus op outcomes

2. Focus op bekwaamheid/observeerbaar gedrag 
Competentie= kennis+vaardigheden+attitude in context

3. Niet tijdsgebonden

4. Lerende/professional centraal: zelfregulerend leren

5. Expliciete link tussen competenties 
lerende/professional en noden werkveld: context





It facilitates and 
fosters the 
learning cycle of 
goal setting, 
reflection, 
feedback and 
(self-) 
assessment, as 
well as the 
interaction 
between all 
actors. https://www.youtube.com/watch?v=gaY3KJX7YYk&re

l=0
https://www.youtube.com/watch?v=gaY3KJX7YYk&rel=0

http://pub.maastrichtuniversity.nl/700fdd2c-b660-48cf-ad32-2a9f4effff95

https://www.youtube.com/watch?v=gaY3KJX7YYk&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=gaY3KJX7YYk&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=gaY3KJX7YYk&rel=0
http://pub.maastrichtuniversity.nl/700fdd2c-b660-48cf-ad32-2a9f4effff95


Welke ePortfolios bestaan er?









Scaffold prototype
Timing

EXPERIMENT FEEDBACK

EXPERIMENT COMPETENTIE KADERS EXPERIMENT EVALUATIES

APRIL '23





1717 Twitter @HRPresearch

The educational continuum: uses of competencies

Informal on-the-job learning

70-20-10 Model

Non-formal learning

E-portfolios

Micro-credentials



Van competenties -> programma/curriculum !

Family planning and comprehensive abortion care toolkit 
for the primary health care workforce: volume 1 (who.int)

Family planning and comprehensive abortion care 
toolkit for the primary health care workforce: volume 2 
(who.int)

https://www.who.int/publications/i/item/9789240063884
https://www.who.int/publications/i/item/9789240063884
https://www.who.int/publications/i/item/9789240063907
https://www.who.int/publications/i/item/9789240063907
https://www.who.int/publications/i/item/9789240063907




Wat is een Micro-credential



https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/micro-credentials%20brochure%20updated.pdf

https://education.ec.europa.eu/nl/education-levels/higher-education/micro-credentials

Microcredentials certificeren de leerresultaten van kleine
leerervaringen, zoals een korte cursus of opleiding. Het is een
flexibele en gerichte manier om mensen te helpen de nodige kennis, 
vaardigheden en competenties te ontwikkelen voor hun persoonlijke
en professionele ontwikkeling.



Link SCAFFOLD – Micro-credentials

The central focus of this project will be facilitating self-regulated health professionals as learners. Health professionals 
will be expected to create and maintain an individual learning account in an ePortfolio platform (e. g. EUROPASS), where 
they will be able to detect and support competency gaps with learning guides and digital tools, to create individual and 
flexible learning pathways, and to assess and accredit their new knowledge and skills with micro-credentials. This project 
targets all professionals of the health workforce and involves key players across education, training and practice, 
including regulatory and accreditation bodies.















https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9237-2022-INIT/nl/pdf



10 EU-principes

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9237-2022-INIT/nl/pdf



10 EU-principes

❑ Kwaliteitsvol
❑ Transparant
❑ Relevant
❑ Valide beoordeling
❑ Ondersteunt flexibel leerpad
❑ Herkenbaar (oa. in EU)
❑ Draagbaar (oa. ePortfolio)
❑ Learner-centered
❑ Authentiek
❑ Informatie en begeleiding

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9237-2022-INIT/nl/pdf



Probleem in Europa

In Europa is er een beperkt inzicht in micro-
credentials en het gebruik ervan, 

met als gevolg dat het potentieel van micro-
credentials om flexibele leer- en 
loopbaantrajecten te faciliteren niet ten volle 
benut wordt. 



Aanbeveling

De relevantie, ontwikkeling en actualisering van micro-credentials
hangen af van:

1. Samenwerking en overleg tussen regionale en nationale 
overheden, onderwijs- en opleidingsorganisaties, en

2. Sectorale en sector-overschrijdende sociale dialoog (met 
organisaties die zowel werknemers en werkgevers uit de 
particuliere als uit de openbare sector vertegenwoordigen, 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), en 
professioneel en leidinggevend personeel).



Besluit

• De intentie van Europa is duidelijk. De nood aan upskilling
en reskilling is groot. Flexibele leerwegen, micro-
credentials en ePortfolios zijn de toekomst

• Nog veel werk aan de winkel en elk initiatief zoals 
Envision is belangrijk!

• Het SCAFFOLD ePortfolio project hoopt de brug te 
kunnen maken naar het CPD ePortfolio.

• Denk aan de gouden aanbeveling “samenwerken en 
dialoog”!



Interesse in samenwerking met SCAFFOLD 
onderzoekers?



Geef gerust een seintje

mieke.embo@arteveldehs.be



Bedankt voor uw aandacht!

Het scaffold onderzoeksteam
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