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Op 17 juni 2020 werden de volgende inschalingsverzoeken
goedgekeurd door de Programmaraad NLQF:
- ExpertCare: Oncologie Verpleegkundige (NLQF 6)
- SVGO: Ruwbouw timmeren (NLQF 2)
- SVGO: Basis voegwerk (NLQF 2)
- SVGO: Bijzonder voegwerk en gevelbehandeling (NLQF 2)
- Vervoerscollege Venlo: Professioneel Logistiek Teamleider
(NLQF 3)
- Segment: Coördinator Toezicht en Handhaving (NLQF 4)

Tevens werden validiteitsverzoeken van de volgende organisaties gehonoreerd:
- Segment Opleidingen B.V.
- VAPRO B.V.

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –

Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het Nationaal Kwalificatieraamwerk NLQF. Het NLQF
is gekoppeld aan het European Qualification Framework en zorgt voor transparantie in de opleidings- en
trainingsmarkt in Nederland en de rest van Europa. Het Nationaal Coordinatiepunt NLQF wordt in Nederland
uitgevoerd door CINOP.

Database + Europass-platform
De NLQF-kwalificatie database is klaar! Hiermee kun je informatie
over kwalificaties met een NLQF-niveau vinden, vergelijken en
delen. Dit is de eerste plek in Nederland waar de informatie over
meer dan 600 kwalificaties van vo, mbo en particuliere aanbieders
op deze manier beschikbaar is. Opleidingen en kwalificaties
verschillen soms erg van elkaar, dat maakt vergelijken of
inschatten van diploma’s en wat iemand kan en kent lastig. De
database is daar een antwoord op. Sinds 1 juli is de database voor
iedereen beschikbaar. De lancering viel gelijk met de lancering van
het nieuwe Europass platform. Het huidige NLQF register blijft
gewoon bestaan en is te vinden op onze website.

Lees meer

Inschalingen en validiteitsverzoeken

Lees meer

Wijzigingen validiteitsaanvraag per 1 januari 2021
Eind 2012 is het NCP NLQF formeel gestart in Nederland en zijn de eerste procedures voor validiteit gestart. De
eigenaren van kwalificaties van het eerste uur zijn inmiddels gestart met een herbeoordeling. We hebben de
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Onze facts & figures zijn weer up-to-date volgens de laatste
onderzoeken. Zo hebben we inmiddels 95 ingeschaalde
kwalificaties en zijn er meer dan 52.245 diploma’s met vermelding
NLQF uitgegeven.

afgelopen jaren gezien wat er werkt en wat beter kan. Dat heeft er toe geleid dat er een aantal wijzigingen in de
validiteitsprocedure doorgevoerd gaan worden. Tot aan het einde van dit kalenderjaar blijft de validiteitsaanvraag
hetzelfde. Vanaf 1 januari 2021 gaat de validiteitsaanvraag er op sommige punten iets uitgebreider uitzien. Daar
zullen we jullie op tijd over informeren.

Lees meer

Vernieuwde handleiding leeruitkomsten
Ben je op zoek naar goede richtlijnen, tips, stappenplannen voor het formuleren van leeruitkomsten? Raadpleeg dan
onze up-to-date handleiding.

Het NLQF richt zich op het inschalen van kwalificaties en de daaraan gekoppelde leeruitkomsten. Het formuleren
van goede leeruitkomsten is dus een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van kwalificaties op het juiste
niveau. Op basis van ervaringen tot nu toe en de nieuwste inzichten vanuit de literatuur is de handleiding aangepast.
Dit om tot meer eenduidigheid en vergelijkbaarheid van leeruitkomsten te komen.

Lees meer

Facts and figures NLQF

Lees meer

NLQF in coronatijd
Corona heeft de wereld op zijn kop gezet. Ook voor NCP NLQF was het even schakelen. We hechten veel waarde
aan het ‘echte’ contact met onze collega’s, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Dat gaat nu even niet. Toch
heeft het ons ook wat gebracht; een webinar via teams als vervanging van onze voorlichting op locatie. Met de
hoogste opkomst ooit: 77 aanwezigen. Ook het aantal verzoeken voor validiteitsaanvragen en inschalingen is in
deze periode gewoon doorgegaan mede dankzij de flexibiliteit van onze commissies en programmaraad om deel te
nemen in online bijeenkomsten. Het afstandswerken geeft ons meer flexibiliteit. We kijken nu hoe we de online
mogelijkheden permanent mee kunnen nemen in onze werkwijze naar de toekomst. We willen iedereen bedanken
voor de flexibele instelling!

Terugblik NLQF voorlichting
Donderdag 4 juni gingen we met 77 deelnemers live in onze
eerste webinar voorlichting NLQF. We kijken terug op een goed
gevulde digitale zaal, een mooi praktijkverhaal door Carla Stam
van OPPstap en verhelderende vragen. Uit de evaluatie bleek dat
het online volgen van een webinar als prettig werd ervaren. Vooral
vanwege het gebrek aan reistijd. De eerstvolgende bijeenkomst
staat voor 17 september (van 10.00-12.30 uur) op een fysieke
locatie in Utrecht gepland. Mocht het door de corona maatregelen
niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen, dan treffen we
elkaar online. Ook gaan we kijken om dit jaar nogmaals een webinar te organiseren. We houden je op de hoogte.

Lees meer
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