
Op 22 juni 2021 werden de volgende inschalingsverzoeken
goedgekeurd door de Programmaraad NLQF:
- C.I.C.K.: Musicaltheater (NLQF 6)
- NCOI Hogeschool: Bijscholingsprogramma hbo-v Nursing
(NLQF 6)
- NIMA: A Sales (NLQF 4)
- NIMA: B Communicatie (NLQF 6)
- Moovs: Professioneel koerier goederenvervoer (NLQF 2)
- Stichting TCI: Allround nagelstylist (NLQF 3)
- Vervoerscollege Venlo: Planner Wegtransport Basis
(NLQF 3)
- Vervoerscollege Venlo: Planner Wegtransport Gevorderd

(NLQF 4)
- CZO: Operatieassistent (NLQF 6) (herbeoordeling)

Tevens werd het validiteitsverzoek van de volgende organisaties gehonoreerd:
- LT Academy B.V.
- NIMA
- SCVM
- Stichting RAS

Nieuwsbrief juni 2021

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.

Inschalingen en validiteitsverzoeken

Lees meer

NLQF belangrijk hulpmiddel voor ontwikkeling werknemers
We zien een toename van kort cyclische opleidingen met daaruit voortkomende waardepapieren en certificaten.
Maar hoe kunnen we al die verschillende diploma’s en certificaten van mensen op waarde schatten? We vroegen
het aan Gertrud van Erp, secretaris bij ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. “Het is belangrijk
dat mensen datgene leren wat van waarde is voor hun eigen loopbaan. Indien mensen willen weten welk niveau ze
hebben qua kennis en kunde dan is het NLQF een belangrijk hulpmiddel. Branches met een eigen beroepsgerichte
kwalificatiestructuur kunnen kwalificaties laten inschalen in het NLQF zodat het niveau duidelijk is. Zo geef je
opleidingen binnen branches extra waarde mee.”

Lees meer

NOC*NSF doorliep herbeoordeling
Sportkoepel NOC*NSF heeft sinds 2014 al zeven kwalificaties
laten inschalen in het NLQF. Na zes jaar vindt bij NLQF altijd een
herbeoordeling plaats om de kwaliteit en het ingeschaalde niveau
van kwalificaties te borgen. NOC*NSF heeft kortgeleden zo’n
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De nieuwe subsidieregeling STAP gaat zoals het er nu naar uitziet
in het voorjaar van 2022 in. STAP staat voor STimulans
ARbeidsmarktPositie en omvat een persoonlijk ontwikkelbudget
van maximaal € 1.000,- per jaar voor zowel werkenden als niet-
werkenden. De te volgen scholingsactiviteit moet geregistreerd
staan in het STAP-scholingsregister. Ook opleiders die een NLQF-
opleiding aanbieden, komen in het STAP-scholingsregister te
staan dat door DUO wordt beheerd. Voor opleiders en aanvragers
zijn aparte STAP-informatiepagina's ingericht.

16 september 2021: Werksessie formuleren leeruitkomsten
Voor organisaties die willen beginnen met een
inschalingsaanvraag of bezig zijn met een inschaling om hen
(verder) op weg te helpen.

28 september 2021: Voorlichtingsbijeenkomst NLQF voor
opleiders
Voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden
(particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers,
enzovoort). Tijdens de bijeenkomst in Utrecht wordt uitgelegd hoe
kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen.

herbeoordeling doorlopen. “De herbeoordeling bestaat uit een
aantal duidelijke vragen die je dwingen om systematisch na te
denken over veranderingen in leeruitkomsten en examinering”,
vertelt Jan Minkhorst. “Je controleert in feite of je nog steeds aan
een bepaalde kwaliteit voldoet en het niveau hebt gewaarborgd.”
NLQF maakt het mogelijk voor trainer-coaches of instructeurs om
over de grens te werken of omgekeerd vanuit het buitenland in
Nederland aan de slag te gaan.

Lees meer

Met meer vakgericht opleiden neemt belang niveauborging toe
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft twee inschalingen in het NLQF. Jules van Well, manager
personeel en organisatie, legt uit waarom het CBL voor het inschalen van kwalificaties heeft gekozen en welke
voordelen dit heeft voor werkgevers. “Wanneer praktijkonderwijs kan worden afgesloten met een CBL-diploma
waarop een NLQF-niveau staat is dat zoveel waardevoller. Het garandeert een bepaald niveau.”

Lees meer

NLQF-opleiders komen in STAP-scholingsregister

Lees meer

Internationale studie naar regionale kwalificatiekaders
Naast EQF zijn er ook andere regionale kwalificatiekaders (RQF’s). 15 werden in kaart gebracht. Slechts een paar
van de onderzochte RQF's  beschikken momenteel over afstemmings-/verwijzingsprocessen die die de aangesloten
NQF's systematisch aan het RQF koppelen, zoals het EQF dat doet.

Lees meer

Agenda

Lees meer
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