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Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het NCP NLQF

Martin Mulder, nieuw lid Programmaraad

NLQF

De Programmaraad van het NLQF is verantwoordelijk
voor alle besluiten over de inschaling van niet door de
overheid gereguleerde kwalificaties. Hoe is
Programmaraadlid Martin Mulder bij het NLQF betrokken
geraakt en wat wil hij graag bereiken? In dit artikel vertelt
Martin Mulder over zijn achtergrond en intenties.

Bemensing NCP NLQF 2017

Regina Kleingeld was vanaf de oprichting van het NCP NLQF in 2012 tot 1 januari 2017 directeur van het
NCP. Tijs Pijls volgt haar op als Programma Directeur. Elle Langens (aanspreekpunt
inschalingen), Patricia Defesche (communicatie) en Chantal Strik (projectmedewerker) zetten hun
werkzaamheden binnen het NCP NLQF voort. Verder wordt het team dit jaar versterkt met adviseurs
Marijke Dashorst en Esther Murre (aanspreekpunt validiteit).

Afscheid directeur NCP NLQF Regina
Kleingeld

Regina Kleingeld heeft in december 2016 afscheid
genomen als directeur van het NCP NLQF. Hoe kijkt zij
terug op bijna 5 jaar directeurschap en hoe ziet zij de
toekomst van het NLQF voor zich?

Deadlines indienen dossiers

De inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen zijn in 2017 als volgt:
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Uiterste inleverdatum   Vergadering commissie Kwaliteit
21 maart                       28 maart
30 mei                           6 juni
29 augustus                  5 september
7 november                  14 november

De inlevertermijnen voor inschalingsverzoeken zijn in 2017 als volgt:

Uiterste inleverdatum   Vergadering commissie Inschaling
6 februari                      27 maart
21 april                          8 juni
28 juli                            7 september
6 oktober                      16 november

Agenda
Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 16 maart 2017

Na een succesvolle en drukbezochte sessie in november 2016 staat de volgende
voorlichtingsbijeenkomst over het Nationaal Kwalificatieraamwerk NLQF gepland op donderdag 16 maart
2017 (10.00 - 12.30 uur). Ook dit keer komt een partij die al een kwalificatie heeft ingeschaald vertellen
over de eigen ervaringen. De bijeenkomst richt zich op alle partijen die in Nederland private kwalificaties
aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers) en vindt plaats bij het NCP NLQF in
’s-Hertogenbosch (tegenover het station).

 

Uitschrijven voor nieuwsbrief | naar website | contact | stuur een e-mail

http://www.nlqf.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=&urlid=105&mailid=46
http://www.nlqf.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=&urlid=69&mailid=46
http://www.nlqf.nl/index.php?subid=&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=46&key=
http://www.nlqf.nl/?acm=_46
http://www.nlqf.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=&urlid=71&mailid=46
mailto:info@ncpnlqf.nl

