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Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het NCP NLQF

Kwalificatie Assistent Zwemonderwijzer
ingeschaald in niveau 2 NLQF

De kwalificatie Assistent Zwemonderwijzer van ENVOZ BV is
op 16 februari 2017 ingeschaald op niveau 2 van het NLQF.
ENVOZ BV is een opleidingsinstituut voor de Nederlandse
zwembranche.

Eerste NLQF-EQF 5 diploma’s Hotel Service Management uitgereikt

Maandag 23 januari jl. werden de eerste NLQF-EQF 5 diploma’s uitgereikt aan studentes van Europrof.
Europrof (Europese Professionele Opleidingen) is een vakopleiding voor beroepen in de horeca en
hospitality gevestigd in Moergestel. De kwalificatie Hotel Service Management (HSM) is in juni 2015
ingeschaald op niveau 5 van het NLQF.

Even voorstellen: nieuwe programmadirecteur NCP
NLQF

Tijs Pijls is sinds 1 januari 2017 werkzaam als programma-directeur
van het NCP NLQF. Hij volgde Regina Kleingeld op met wie hij de
afgelopen vijf jaar al samenwerkte binnen het NCP NLQF. Tijs Pijls
was o.a. het aanspraakpunt voor validiteit. Hij heeft het NLQF zien
groeien vanaf het begin tot wat het nu is. Onder leiding van Regina
Kleingeld zijn alle procedures en protocollen goed opgezet en er is
zorggedragen voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Hoe gaat
het NCP NLQF verder?

Nieuw: sorteerfunctie register NLQF

De kwalificaties die in het NLQF-register zijn opgenomen stonden altijd vermeld op datum van inschaling.
Sinds kort kunt u de tabelgegevens sorteren door te klikken op de kolomnaam. Sorteren is nu dus
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mogelijk op kwalificatie, datum van inschaling, niveau en eigenaar.

Agenda
Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 16 maart 2017

De eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF vindt plaats
op donderdag 16 maart 2017 (10.00 - 12.30 uur) bij het NCP NLQF in 's-Hertogenbosch (tegenover het
station). Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden
(particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers). De bijeenkomst gaat over het inschalen van
kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met
andere opleidingen mogelijk wordt. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Bijeenkomst Nationale Skills Strategie

Op donderdag 20 april 2017 (10.00 - 16.00 uur, TechniekFabriek Amsterdam) presenteert de OECD het
Diagnostic Report met de skills-uitdagingen voor Nederland. Het rapport benoemt niet alleen de
belangrijkste uitdagingen, maar geeft ook aanbevelingen om de vaardigheden van de beroepsbevolking
verder te ontwikkelen, effectiever te benutten en te activeren. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen
die wil bijdragen aan een actieagenda om de Nederlandse beroepsbevolking beter toe te rusten op de
snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals: bedrijven en brancheorganisaties, opleidingsfondsen,
sociale partners, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktinstellingen (zoals UWV, Leerwerkloketten),
maatschappelijke organisaties en overheden.
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