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2 Mijn ervaringen
Mijn ervaringen met leren
Omschrijf zo volledig mogelijk welke opleidingen je volgde (dag- en avondonderwijs, cursussen, opleidingen, ook als je stopte voor de opleiding afgelopen was)
Kopies van rapporten, toetsen, schoolverklaring, certificaten, bewijs van deelname, getuigschriften of andere bewijzen kunnen worden genummerd en achteraan
worden toegevoegd in het portfolio onder “6 Mijn bewijzen”.
VOORBEELD
Leerervaring
Kennismaking met de computer
Soort leerervaring (duid aan door het bolletje zwart te maken)
O Lager onderwijs
O Middelbaar onderwijs
Beroepsopleiding (VDAB of andere
georganiseerd door: Centrum voor
Basiseducatie Hageland

O Cursus (vrije tijd)
O Volwassenonderwijs
O Middenstandsopleiding
O Leercontract
O Deeltijds leren, deeltijds werken

O Hoger onderwijs / universitair
O Bijscholing (in kader van werk)
O andere : ……………………………………

Duur van de opleiding
5 halve dagen

Tijdstip (jaartal / hoelang geleden?)
1999 (of vijf jaar geleden)

Inhoud van de opleiding (richting, vakken, module, …)
Onderdelen van de computer, werken met Windows, internet kennismaking

Wat deed je er graag? Wat vond je goed aan deze leerervaring?
Surfen op het internet , informatie opzoeken op internet, contact met mensen

Bewijs
Attest Centrum voor Basiseducatie

Nummer bewijsstuk
1

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (deze worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)
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INVULBLAD
Leerervaring

Soort leerervaring (duid aan door het bolletje zwart te maken)
O Lager onderwijs
O Middelbaar onderwijs
O Beroepsopleiding (VDAB of andere
georganiseerd door: …………………………..

O Cursus (vrije tijd)
O Volwassenonderwijs
O Middenstandsopleiding
O Leercontract

Tijdstip (jaartal / hoelang geleden?)

O Deeltijds leren, deeltijds werken
O Hoger onderwijs / universitair
O Bijscholing (in het kader van werk)
O andere : ……………………………………
Duur van de opleiding

Inhoud van de opleiding (richting, vakken, module, …)

Wat deed je er graag? Wat vond je goed aan deze leerervaring?

Bewijs

Nummer bewijsstuk

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (deze worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)
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Mijn ervaringen met betaald werk
Omschrijf zo volledig mogelijk welke werkervaringen je reeds hebt (betaald werk, ook vakantiewerk, “zwart” werk, betaalde stages, …).
Kopies van werkgeversverklaringen, stages, getuigschriften of andere bewijzen kunnen worden genummerd en achteraan worden toegevoegd in het portfolio.
VOORBEELD
Werkervaring
Kranten bezorger

Tijdstip (jaartal / hoelang geleden?)
1995 (of elf jaar geleden)

Naam en omschrijving van bedrijf of organisatie
Distripub (verdeling van huis aan huis reclame)

Duur van de werkervaring ?
7 maand

Aantal uren per week?
15 uren

Wat deed je precies? Wat maakte je? Welke hulpmiddelen, gereedschappen, materialen gebruikte je?
Reklame pakketten klaarmaken (sorteren, samenstellen, tellen)
Ronde bepalen : logische volgorde, tijdplanning maken (verdeling van 2000 pakketten op 1 dag)
Folders komen toe op woensdag en moeten tegen vrijdag verdeeld zijn.
Bezorgen van de pakketten
Administratie : aangifte belastingen
Brommer met bak, kinderwagen of buggy

Wat deed je er graag? Wat vond je goed aan deze werkervaring?
Buitenwerken
Zelfstandig werken
Contact met mensen in de straat
Zelf planning opmaken

Kan je laten zien dat je dit werk gedaan hebt? Is er een bewijs van je
ervaringen? (werkgeversverklaring,contract, werkstukken, foto’s, …)
Ja, contract met de “Distripub”

Nummer bewijsstuk
7

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (de competenties; kennis of vaardigheden worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)

Portfoliomap CURSIST
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INVULBLAD
Werkervaring betaald werk

Tijdstip (jaartal / hoelang geleden?)

Naam en omschrijving van bedrijf of organisatie

Duur van de werkervaring ?

Aantal uren per week?

Wat deed je precies? Wat maakte je? Welke hulpmiddelen, gereedschappen, materialen gebruikte je?

Wat deed je er graag? Wat vond je goed aan deze werkervaring?

Kan je laten zien dat je dit werk gedaan hebt? Is er een bewijs van je
ervaringen? (werkgeversverklaring,contract, werkstukken, foto’s, …)

Nummer bewijsstuk

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (deze worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)
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Mijn andere werkervaringen (onbetaald, vrijwillig, hobby’s, verenigingsleven, sportclub….)
Omschrijf zo volledig mogelijk welke andere werkervaring je reeds hebt (onbetaalde stages, vrijwilligerswerk, hobby’s, verantwoordelijkheden in clubs of
verenigingen,…). Bewijsstukken : foto’s, werkstukken, werkgeversverklaringen, contract… kunnen worden genummerd en achteraan worden toegevoegd in het
portfolio.
VOORBEELD
Werkervaring
Cafetaria openhouden

Tijdstip (jaartal / hoelang geleden?.)
Sinds 1998 tot nu

Naam en omschrijving van bedrijf of organisatie
Rusthuis Imelda

Duur van de werkervaring ?
7 jaar tot nu

Aantal uren per week?
6 u : 2 namiddagen per week van 14u tot 17u

Welke deed je? Wat deed je precies? Wat maakte je? Welke hulpmiddelen, gereedschappen, materialen gebruikte je?
Bestellingen opnemen bij de klanten
Bestellingen klaarmaken en bedienen
Frigo aanvullen
Afwassen
Afruimen
Rekening maken
Geld ontvangen en weergeven
Kassa tellen
Wat deed je er graag? Wat vond je goed aan deze werkervaring?
Contact met de bewoners en de bezoekers en met de andere vrijwilligers
Achter de toog staan

Kan je laten zien dat je dit werk gedaan hebt? Is er een bewijs van je
ervaringen? (werkgeversverklaring, contract, werkstukken, foto’s,
Ja, verklaring van de directrice van het rusthuis mevrouw Vande Walle.

Nummer bewijsstuk
4

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (de competenties; kennis of vaardigheden worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)

Portfoliomap CURSIST
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INVULBLAD
Werkervaring onbetaald werk

Tijdstip (jaartal / hoelang geleden?)

Naam en omschrijving van bedrijf of organisatie

Duur van de werkervaring ?

Aantal uren per week?

Welke deed je? Wat deed je precies? Wat maakte je? Welke hulpmiddelen, gereedschappen, materialen gebruikte je?

Wat deed je er graag? Wat vond je goed aan deze werkervaring?

Kan je laten zien dat je dit werk gedaan hebt? Is er een bewijs van je
ervaringen? (werkgeversverklaring, contract, werkstukken, foto’s,

Nummer bewijsstuk

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (deze worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)

Portfoliomap CURSIST
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Mijn thuiswerkervaringen
Omschrijf zo volledig mogelijk welke thuiswerkervaringen je hebt: taken binnen je gezin en je huishouden. Bewijsstukken : foto’s, werkstukken, … kunnen worden
genummerd en achteraan worden toegevoegd in het portfolio. Geef drie voorbeelden van de taken die je het liefste doet.
VOORBEELD

Taak
Het papierwerk en de rekeningen in orde brengen

Aantal uren per week? Aantal uren per maand?
2 halve dagen per maand

Wat wordt er van jou verwacht? Wat doe je precies? Wat maak je? Welke hulpmiddelen, gereedschappen, materialen gebruik je?
Belastingen invullen
Verzekeringspapieren invullen
Overschrijvingen bijhouden
Papiertjes van de mutualiteit invullen
Briefjes voor de school maken
Kaartje sturen voor de verjaardagen
Kerstkaartjes schrijven en versturen
Schoolagenda en rapporten tekenen
Wat vind je er leuk aan?
Een overzicht behouden
Weten dat het in orde is
Papieren makkelijk terugvinden als het nodig is

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (deze worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)

Portfoliomap CURSIST
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INVULBLAD

Taak 1

Aantal uren per week? Aantal uren per maand?

Wat wordt er van jou verwacht? Wat doe je precies? Wat maak je? Welke hulpmiddelen, gereedschappen , materialen gebruik je?

Wat vind je er leuk aan?

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (deze worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)

Portfoliomap CURSIST
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INVULBLAD

Taak 2

Aantal uren per week? Aantal uren per maand?

Wat wordt er van jou verwacht? Wat doe je precies? Wat maak je? Welke hulpmiddelen, gereedschappen, materialen gebruik je?

Wat vind je er leuk aan?

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (deze worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)

Portfoliomap CURSIST
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INVULBLAD

Taak 3

Aantal uren per week? Aantal uren per maand?

Wat wordt er van jou verwacht? Wat doe je precies? Wat maak je? Welke hulpmiddelen, gereedschappen, materialen gebruik je?

Wat vind je er leuk aan?

Bewezen competenties, kennis of vaardigheden (deze worden ingevuld in overleg met de portfoliobegeleider)
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