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Managementsamenvatting 

In het onderzoek ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ wordt de employer engagement strategie 

van het Scottish National Qualifications Framework Partnership (SCQFP) onderzocht. Het on-

derzoek is uitgevoerd door ProfitWise Onderzoek & Advies (ProfitWise) in opdracht van het 

Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF).  

 

Op verzoek van het NCP NLQF heeft ProfitWise onderzocht hoe het SCQFP werkgevers in 

Schotland voorlicht over de kenmerken, toepassingen en voordelen van het Scottish National 

Qualifications Framework (SCQF), en hoe zij werkgevers stimuleert het SCQF te benutten. Het 

onderzoek, dat bestaat uit desk research en field research, richt zich op de resultaten die in 

Schotland zijn gerealiseerd, en heeft tot doel de succesfactoren van de SCQFP employer en-

gagement strategie aan het licht te brengen. De best practices die uit het onderzoek naar voren 

komen, vormen de grondslag voor aanbevelingen die het NCP NLQF kan gebruiken om naar 

Schots voorbeeld werkgevers in Nederland te stimuleren gebruik te maken van het Nederland-

se nationale kwalificatiekader NLQF (NLQF). 

 

Met de desk research is gekeken 1) hoe het SCQFP is georganiseerd en op welke manier 

werkgevers onderdeel uitmaken van de SCQFP organisatie 2) welke toepassingen van het 

SCQF het SCQFP voor ogen heeft voor werkgevers, en welke voordelen dit werkgevers ople-

vert en 3) welke voorlichtingsmaterialen onderdeel uitmaken van de SCQFP Employer Enga-

gement Strategy. Als bron is de uitgebreide website van het SCQP gebruikt en de materialen 

die daarop te vinden zijn. 

 

De field research bestaat uit diepte-interviews met medewerkers van het SCQFP Executive 

Team en Schotse werkgevers die het SCQF gebruiken. Zij zijn in februari 2015 in Glasgow door 

Diederick Stoel en Eveline Wentzel van ProfitWise geïnterviewd. Bij de medewerkers is naar 

boven gehaald hoe het SCQFP werkgevers benadert en hun belangstelling opwekt voor het 

SCQF raamwerk; uit welke elementen de SCQFP Employer Engagement Strategy bestaat; wat 

daarin de succesfactoren en ‘hobbels op de weg’ zijn. Bij de werkgevers is getoetst hoe zij het 

SCQF in de praktijk gebruiken, welke doelen ze daarmee nastreven en hoe het SCQF in de 

specifieke behoeften van deze werkgevers voorziet. 

 

Bevindingen desk research 

De desk research maakt allereerst duidelijk dat de Schotse situatie op twee belangrijke punten 

afwijkt van de Nederlandse situatie. Met het SCQF worden kwalificaties ingeschaald op een 

schaal van één tot twaalf. Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) bestaat uit acht niveaus 

en één instroomniveau. 

 

Naast inschaling wordt in Schotland de opleiding die leidt tot de betreffende kwalificatie ook van 

een credit rating voorzien. Met de credit rating wordt een inschatting gemaakt van het aantal 

studie-uren dat nodig is om de betreffende opleiding of training met succes af te ronden. Tien 

studie-uren is gelijk aan één credit. In Nederland is er alleen sprake van inschaling. Het NLQF 

geeft (vooralsnog) geen inzicht in de gemiddelde studiebelasting die leidt tot een kwalificatie. 
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Uit de desk research komt naar voren dat het SCQFP samen met het SCQF Forum een em-

ployer engagement strategy heeft benoemd die ervoor moet zorgen dat werkgevers begrijpen 

welke kwalificaties er zijn in Schotland, hoe deze kwalificaties zich tot elkaar verhouden, en 

welke bijdrage de verschillende kwalificaties leveren aan de bekwaamheid en productiviteit van 

werknemers. Het doel van de strategie is dat meer werkgevers gebruik gaan maken van het 

SCQF. In haar employer engagement strategy profileert het SCQFP drie toepassingen van het 

SCQF. Dat zijn Credit Rating, Recruitment and Staff Selection en Workforce Development. 

 

Nader onderzoek naar de structuur en opbouw van het SCQF Partnership laat zien dat werkge-

vers op verschillende manieren een rol spelen in de organisatie van het SCQFP. Vertegen-

woordigers van werkgeverskant hebben zitting in het bestuur (Board) van het SCQF Partner-

ship, in de SCQF Quality Committee en het SCQF Forum. Verder opereert een aantal werkge-

vers als Credit Rating Body (CRB).  

 

Wat duidelijk naar voren komt, is dat er een grote hoeveelheid leaflets, folders, brochures en 

andersoortige communicatiemiddelen (briefkaarten, muismatten, ‘bierviltjes’) over het SCQF 

raamwerk voorhanden is, speciaal gemaakt voor en gericht op werkgevers. Deze zijn voor het 

grootste deel te downloaden via de SCQF website en hard copy te verkrijgen. De materialen 

geven inzicht in de manier waarop Schotse werkgevers worden voorgelicht door het SCQFP 

over de kenmerken, eigenschappen en voordelen van het SCQF. Ook zijn er richtlijnen en 

handleidingen te vinden die exact aangeven hoe het SCQF in de praktijk door werkgevers ge-

bruikt kan worden. De materialen zijn goed te begrijpen, duidelijk geschreven en professioneel 

vormgegeven. Veel documenten zijn voorzien van een Crystal Mark, een Brits keurmerk voor 

het gebruik van heldere taal. Een inventarisatie van de communicatiematerialen is opgenomen 

in hoofdstuk 3 van dit rapport. 

 

We constateren tot slot dat meer dan vierhonderd niet door de overheid gereguleerde opleidin-

gen een credit rating hebben ondergaan en zijn ingeschaald in het SCQF. In totaal zijn er meer 

dan elfduizend opleidingen geregistreerd in de SCQF database. Ongeveer vier procent van 

deze opleidingen zijn dus niet door de overheid gereguleerde en private opleidingen. De helft 

van deze opleidingen, ongeveer twee procent van het totaal aantal opleidingen, is geregistreerd 

door private werkgevers en werkgeversorganisaties die als Credit Rating Body opereren. 

 

Bevindingen field research 

Uit de gesprekken met medewerkers van het SCQFP Executive Team komen drie werkzame 

‘hoofdingrediënten’ van de SCQFP Employer Engagement Strategy naar voren. Dat zijn: 

 De organisatie van het SCQQF Partnership. 

Succesfactoren: samenwerken met invloedrijke organisaties, wat zorgt voor meer invloed 

en financiële armslag; samenwerken met ‘trusted’ partners, die beschikken over een goed 

eigen netwerk onder werkgevers en ook workshops voor de werkgevers verzorgen. 

 Marketing en communicatie. 

Succesfactoren: aantrekken van manager met marketingcommunicatie ervaring; heldere, 

toegankelijke externe communicatie; consequent communiceren van de voordelen van het 

SCQF voor werkgevers (‘What’s in it for them’). 
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 Gefaseerde aanpak werkgeversbenadering. 

Succesfactoren: goed doordachte, elkaar logisch opvolgende ‘bouwstenen’, lopend van 

schriftelijke voorlichting, taster sessions, in-dept workshops naar uiteindelijk persoonlijke 

begeleiding bij de credit rating van opleidingen en trainingen. 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de SCQFP Employer Engagement Strategy een aanpak 

is waarbij de kenmerken en eigenschappen van het SCQF het uitgangspunt vormen. Kort sa-

mengevat is de propositie: dit is het SCQF, dit kun je er als werkgever mee, en zo werkt het. 

Het SCQFP kiest voor een logisch en systematisch opgebouwde strategie waarin in eerste 

instantie gezorgd wordt dat werkgevers bekend raken met het SCQF, daarna inzicht krijgen in 

wat het SCQF voor hen kan betekenen en tot slot begeleid worden bij het credit rating proces.  

 

Uit de gesprekken met Schotse werkgevers constateren we dat werkgevers als Oracle Aca-

demy, NES/NHS en Scottish Police College het SCQF op een manier benutten die verder gaat 

dan credit rating alleen. Credit rating is voor de genoemde organisaties een middel om voor hen 

relevante doelen te bereiken. Zij gebruiken het SCQF raamwerk en de inschaling om ervoor te 

zorgen dat werknemers de juiste vervolgopleiding kiezen, om de kwaliteit van training en oplei-

dingen te waarborgen, de kansen op de arbeidsmarkt van werknemers te vergroten, en om het 

aanbod aan gekwalificeerde werknemers op de arbeidsmarkt te vergroten. 

 

Proposities NLQF 

Op basis van de bevindingen heeft ProfitWise de toepassingen van het SCQF en de ervaring 

met het SCQF van werkgevers in Schotland vertaald naar zeven proposities voor het NCP 

NLQF. In de proposities zijn de kenmerken en eigenschappen van het NLQF zo omschreven, 

dat duidelijk is op welke manier deze voorzien in de specifieke behoefte van werkgevers in 

Nederland. Het zijn proposities ofwel ‘beloften’ waarvan we veronderstellen dat ze de interesse 

van Nederlandse werkgevers voor het NLQF zullen wekken. 

 

De zeven proposities zijn 1) Met het NLQF weet je wat kwalificaties waard zijn in Nederland en 

daarbuiten 2) Met het NLQF kun je trainingen, opleidingen en leerdoelen overzichtelijk ordenen 

3) Met het NLQF vergroot je de kans dat je de juiste medewerkers vindt in de arbeidsmarkt 4) 

Het NLQF helpt om vereisten voor een functie helder en consistent te formuleren 5) Met het 

NLQF kun je de kwaliteit van trainingen en opleidingen waarborgen 6) Het NLQF vergroot de 

kansen van je medewerkers op de arbeidsmarkt 7) Het NLQF zorgt ervoor dat het aantal ge-

kwalificeerde werknemers toeneemt.  

 

De proposities verschillen in complexiteit en reikwijdte. Welke proposities het meest aantrekke-

lijk zijn voor Nederlandse werkgevers, is iets dat nader getoetst moet worden. We gaan er wel 

vanuit dat het, gezien de ervaringen in Schotland, logisch is om credit rating een centrale rol te 

geven in de benadering van werkgevers. Met name het onderliggende en fundamentele idee 

dat met het NLQF zowel reguliere en particuliere opleidingen op dezelfde manier worden be-

oordeeld en daarmee in principe ook dezelfde waardering krijgen, is een uniek en in potentie 

voor werkgevers aantrekkelijk gegeven. In hoofdstuk 5 van dit rapport ziet u de proposities 

nader uitgewerkt. 
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Aanbevelingen 

Het rapport van het onderzoek ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ wordt afgesloten met vier 

praktische aanbevelingen voor het NCP NLQF, op basis van de best practices in Schotland.  

 

De eerste aanbeveling is: Vorm partnerships en betrek werkgevers structureel in de organisatie 

van het NCP NLQF. Verken naar Schots voorbeeld het samenwerken met invloedrijke organisa-

tie die het belang van het NLQF onderschrijven en het NCP NLQF willen ondersteunen om 

werkgevers te stimuleren meer gebruik te maken van het NLQF. En initieer samenwerking met 

personen en/of organisaties die het NLQF een warm hart toedragen, workshops kunnen ont-

wikkelen/geven, en zelf een goed netwerk hebben onder werkgevers. Verder is het advies om 

te bekijken of het naar Schots voorbeeld voordelig is om werkgevers structureel onderdeel te 

laten zijn van de NCP NLQF organisatie.  

 

De tweede aanbeveling is: zet heldere en toegankelijke marketingcommunicatie in, waarin con-

sequent aan de werkgevers wordt duidelijk gemaakt hoe het gebruik van het NLQF er in de 

praktijk uitziet, welke gevolgen dit heeft voor de dagelijkse manier van handelen en welke voor-

delen dit oplevert. En formuleer een heldere visie over de manier waarop werkgevers in Neder-

land het NLQF binnen 5 tot 10 jaar zullen gebruiken.  

 

De derde aanbeveling is: zorg voor een gefaseerde integrale aanpak om werkgevers te betrek-

ken. Het advies is om bij het samenstellen van een NCP NLQF Werkgevers Engagement stra-

tegie een voorbeeld te nemen aan de gestructureerde aanpak van het SCQF Partnership wat 

betreft het benaderen en ‘bedienen’ van werkgevers, en daarbij de ondersteuning van en sa-

menwerking met externe ‘trusted’ partners te zoeken.  

 

De vierde aanbeveling is tot slot: zoek aansluiting bij de strategische belangen van werkgevers. 

Werkgevers kijken verder dan inschaling en credit rating. Een strategisch belang is bijvoorbeeld 

om de beste werknemers in de markt aan zich te binden. Het moet voor werkgevers duidelijk 

zijn hoe het NLQF daaraan kan bijdragen. 

 

Tot besluit 

Het gebruik van één nationaal kwalificatiekader om opleidingen en trainingen uit zowel de parti-

culiere sector als het reguliere onderwijs op één en dezelfde manier te waarderen is een missie 

die het NCP NLQF en het SCQFP gemeen hebben. Beide organisaties erkennen dat het be-

trekken van werkgevers cruciaal is voor het slagen van die missie. 

 

Het onderzoek zoals beschreven in dit rapport, laat zien dat het SCQFP werkgevers op een 

bijzonder heldere manier duidelijk maakt wat de mogelijkheden van het SCQF zijn, voor welke 

doeleinden het kwalificatieraamwerk gebruikt kan worden en welke voordelen het gebruik van 

het SCQF in de praktijk met zich meebrengt. De employer engagement strategy van het SCQF 

Partnership is logisch en systematisch opgebouwd. Het begint bij voorlichting en het eindigt bij 

één op één begeleiding bij het inschalen van trainingen of opleidingen.  
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Doordat zowel door de overheid gereguleerde als niet door de overheid gereguleerde opleidin-

gen en trainingen langs één en dezelfde meetlat kunnen worden gelegd, worden opleidingen en 

trainingen niet alleen onderling vergelijkbaar, maar ook onderling uitwisselbaar. Onderwijs en 

werkgevers leveren samen de kennis en kunde die ervoor moeten zorgen dat afgestudeerden 

over de kwalificaties beschikken waaraan grote behoefte is op de snel veranderende arbeids-

markt. Het SCQF raamwerk zorgt ervoor dat de kwalificaties op een adequate manier worden 

omschreven, getoetst en gevalideerd op een schaal die in heel Europa wordt gehanteerd en 

begrepen. Het gevolg is dat het aanbod van het onderwijs in Schotland is verrijkt zonder dat dit 

ten koste is gegaan van de kwaliteit. 

 

Het SCQF Partnership laat zien dat het met een betrekkelijk klein team en beperkte financiële 

middelen mogelijk is werkgevers stap voor stap te laten zien wat de voordelen zijn van één 

nationaal kwalificatiekader, en hen te begeleiden in het credit raten en inschalen van kwalifica-

ties in het SCQF. Een aanpak waarvan we veronderstellen dat die ook in Nederland toepasbaar 

is. Door Nederlandse werkgevers naar Schots voorbeeld een formele rol te geven in de NCP 

NLQF organisatie, kan dit proces naar alle waarschijnlijkheid versneld worden. 

 

Werkgevers als het Scottish Police College, NHS Education for Scotland (NES) en Oracle laten 

zien dat de tijd en energie die het werkgevers kost om opleidingen en trainingen te laten inscha-

len, substantieel zijn. De doelen die deze werkgevers echter nastreven, zijn inspirerend en 

dienen een veel groter economisch en maatschappelijk belang. En de resultaten spreken tot de 

verbeelding. We veronderstellen dat deze lichtende voorbeelden werkgevers in Nederland zul-

len inspireren en de interesse voor het NLQF zullen aanwakkeren. 

 

De drie genoemde werkgevers zijn mogelijk een voorbode van het effect dat een nationaal 

kwalificatieraamwerk als het SCQF en daarmee ook het NLQF kan bewerkstelligen. De voor-

beelden maken duidelijk dat de waarde van het SCQF niet op zichzelf staat. Credit rating, als 

meest gehanteerde toepassing van het SCQF, is voor de genoemde werkgevers een schakel in 

een groter geheel. Het is onderdeel van een waardeketen waarbij het SCQF de mogelijkheden 

creëert om andere doelen te realiseren. Van het verbeteren van arbeidskansen, de juiste  

vervolgopleiding kiezen, tot aan het tekort aan bekwame arbeidskrachten in Europa terugdrin-

gen. Die uiteenlopende oogmerken illustreren de veelzijdige mogelijkheden van het kwalificatie-

raamwerk. 
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Inleiding 

In dit rapport leest u het verslag van het onderzoek dat ProfitWise Onderzoek & Advies heeft 

uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) naar de employer 

engagement strategie van het Scottish National Qualifications Framework Partnership 

(SCQFP). Onderzocht is hoe het SCQFP werkgevers in Schotland voorlicht over de kenmerken, 

toepassingen en voordelen van het Scottish National Qualifications Framework (SCQF) en 

werkgevers stimuleert het SCQF te gebruiken en te benutten. We toetsten hoe een aantal voor-

uitstrevende werkgevers in Schotland het SCQF in de praktijk gebruiken, welke doelen ze 

daarmee nastreven en welke voordelen ze daarvan genieten. De best practices vormen de 

grondslag voor een aantal conclusies en aanbevelingen die het NCP NLQF kan gebruiken om 

naar Schots voorbeeld werkgevers in Nederland te stimuleren gebruik te maken van het Neder-

landse nationale kwalificatiekader NLQF (NLQF). 

Over het NLQF 

Het NCP NLQF is een onafhankelijke organisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 

invoering van het NLQF in Nederland. Het NLQF maakt het mogelijk om de kwalificaties, die de 

basis vormen voor zowel publieke als private diploma’s en certificaten, onderling te vergelijken 

en te rangschikken op acht niveaus. Door koppeling van het NLQF aan het European Qualifica-

tions Framework (EQF), kunnen Nederlandse kwalificaties qua niveau worden vergeleken met 

het niveau van kwalificaties uit andere Europese landen. 

 

Organisaties die eigenaar zijn van een kwalificatie, kunnen bij het NCP NLQF een verzoek 

indienen om hun kwalificaties in te schalen in het NLQF. Op dit moment zijn er in Nederland 

veertien kwalificaties ingeschaald en ingeschreven in het NLQF-register. Diverse inschalingen 

zijn in voorbereiding. Ongeveer 40 organisaties hebben aangegeven interesse te hebben voor 

een mogelijke inschaling in het NLQF. De ambitie van het NCP NLQF is om zoveel mogelijk 

organisaties te bewegen hun kwalificatie(s) in te laten inschalen in het NLQF. 

 

Het NCP NLQF streeft ernaar dat Nederlandse werkgevers het kwalificatieraamwerk gaan ge-

bruiken om te bepalen wat het werk- en denkniveau niveau van hun werknemers is en vast te 

stellen naar welk niveau werknemers zich kunnen of moeten ontwikkelen. Werkgevers kunnen 

het NLQF verder gebruiken voor gerichte werving en selectie, het inkopen van opleidingen en 

het bijhouden van de persoonlijke ontwikkeling van werknemers.  

Ervaring in Schotland 

In dit onderzoek gingen we op zoek naar manieren om werkgevers te interesseren om gebruik 

te maken van het NLQF kwalificatieraamwerk. Het onderzoek leidde naar Schotland. Het 

SCQFP, eigenaar van het SCQF, wordt wereldwijd gezien als een organisatie die de meeste 

ervaring heeft in het samenwerken met werkgevers. Het SCQFP heeft een employer engage-

ment strategy geformuleerd die beschrijft hoe Schotse werkgevers gestimuleerd kunnen worden 

om gebruik te maken van het SCQF. 
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Het NCP NLQF wil graag leren van de ervaring die is opgedaan door het SCQFP, en nagaan 

welke ingrediënten van de Schotse employer engagement strategy bruikbaar zijn om de werk-

gevers in Nederland te stimuleren gebruik te maken van het NLQF. 

Over het onderzoek 

Het doel van het onderzoek was om vast te stellen wat de Schotse employer engagement stra-

tegy precies inhoudt, en de effectiviteit ervan te toetsen door na te gaan op welke manier 

Schotse werkgevers in de praktijk daadwerkelijk gebruik maken van het SCQF. In het bijzonder 

wilden we weten welke toepassingen aantrekkelijk zijn voor werkgevers en op welke manier het 

NCP NLQF Nederlandse werkgevers kan bewegen gebruik te maken van het NLQF.  

 

Een combinatie van desk research en field research gaf inzicht in de aanpak van de Schotten 

en de resultaten die daarmee bereikt zijn. ProfitWise heeft drie onderzoeksvragen geformuleerd 

om het onderzoek richting te geven. 

 

Welke employer engagement activiteiten zijn in Schotland ondernomen  

om werkgevers te stimuleren gebruik te maken van het SCQF? 

 

Op welke manier benutten Schotse werkgevers het SCQF? 

 

Welke employer engagement activiteiten zijn bruikbaar 

om Nederlandse werkgevers te bewegen gebruik te maken van het NLQF? 

 

Een eerste beeld van de employer engagement strategy vormden we door de grote hoeveel-

heid materiaal beschikbaar op de website van het SCQF Partnership aandachtig te bestuderen. 

Een tweede beeld kregen we door uitgebreid te spreken met medewerkers van het Executive 

Team van het SCQF Partnership. Het Executive Team zijn de mensen die dagelijks handen en 

voeten geven aan onder andere de employer engagement strategy van het SCQFP. Een derde 

beeld kwam naar voren door met een drietal Schotse werkgevers te spreken die in de praktijk 

intensief gebruik maken van het SCQF. 

 

Uit de uitvoerige documentatie op de website maakten we op welke toepassingen van het 

SCQF er in principe voor werkgevers mogelijk zijn. Uit de gesprekken met het SCQFP Executi-

ve Team werd duidelijk hoe de employer engagement strategy er in de praktijk uitziet. Uit de 

verhalen van de werkgevers achterhaalden we op welke manier werkgevers het SCQF gebrui-

ken (en zouden willen gebruiken) om hun doelen te bereiken.  

 

Na uitvoerig onderzoek komen we naar Schots voorbeeld tot zeven proposities die naar ver-

wachting werkgevers in Nederland zullen aanspreken. Zeven beloftes die in Schotland in meer 

en mindere mate worden waargemaakt. Zeven uitwerkingen waarvan we veronderstellen dat ze 

de interesse van werkgevers kunnen wekken en de betrokkenheid van werkgevers bij het NLQF 

zullen vergroten. Ook zullen we de doorslaggevende elementen benoemen die mede het  

succes van de Schotse aanpak bepalen en in de praktijk van het NCP NLQF direct kunnen 

worden toegepast. Dit resulteert in praktische aanbevelingen, geënt op de ervaring die in Schot-

land is opgedaan door het SCQFP en Schotse werkgevers. 
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Toegevoegde waarde en beperkingen van het onderzoek 

Het onderzoek is bedoeld als aanzet voor een engagement strategie die werkgevers in Neder-

land stimuleert gebruik te maken van het NLQF. De aanzet die we in dit rapport geven, is duide-

lijk geënt op de Schotse situatie. 

 

Het is van belang om te noemen dat de Schotse situatie op twee belangrijke punten afwijkt van 

de Nederlandse situatie. Eén: met het SCQF worden kwalificaties ingeschaald op een schaal 

van één tot twaalf. Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) bestaat uit acht niveaus en 

één instroomniveau. Twee: naast inschaling wordt in Schotland de opleiding die leidt tot de 

betreffende kwalificatie ook voorzien van een credit rating. Met een credit rating wordt een  

inschatting gemaakt van het aantal studie-uren dat nodig is om de betreffende opleiding of 

training met succes af te ronden. Tien studie-uren staat gelijk aan één credit.  

 

In Nederland is er alleen sprake van inschaling. Het NLQF geeft (vooralsnog) geen inzicht in de 

gemiddelde studiebelasting die leidt tot een kwalificatie.  

 

Wanneer in Schotland het begrip credit rating wordt gebruikt, dan wordt daarmee zowel het 

toekennen van credits bedoeld alsook de inschaling van de kwalificatie volgens het SCQF 

raamwerk. Beide vallen onder het begrip ‘credit rating’.  

 

Verder is van belang dat we met het onderzoek niet de suggestie willen wekken dat alles wat in 

Schotland gebeurt automatisch leidt tot succes. Recent Schots onderzoek (Kerson Associates, 

2014) bracht aan het licht dat het betrekken van werkgevers bij het SCQF in de praktijk niet 

altijd eenvoudig is. Het rapport concludeert dat ondanks alle inspanningen van het SCQF Part-

nership, er in Schotland nog steeds veel werkgevers onbekend zijn met het SCQF raamwerk, 

het gebruik van het SCQF niet als prioriteit zien en weinig belang hechten aan de toegevoegde 

waarde die het SCQF te bieden heeft. Hieruit blijkt dat ook in Schotland nog veel werk aan de 

winkel is op het gebied van de werkgevers. 

 

Uit de rijke Schotse ervaring destilleert dit onderzoek een aantal best practices. Het onder-

zoeksrapport geeft aan welke activiteiten geschikt zouden kunnen zijn om in Nederland toe te 

passen. Of de activiteiten in Nederland dezelfde effecten zullen hebben als in Schotland, blijft 

uiteraard de vraag. Die toets valt buiten de scoop van dit onderzoek. 
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Leeswijzer 

In het eerste deel van het rapport zijn de bevindingen van de desk research te vinden. In 

hoofdstuk 1 is te lezen hoe het SCQFP is georganiseerd en hoe werkgevers deel uitmaken van 

de organisatie van het SCQFP. In hoofdstuk 2 is beschreven hoe werkgevers volgens het 

SCQFP het SCQF kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk. In hoofdstuk 3 wordt aan de 

hand van een aantal belangrijke materialen en hulpmiddelen beschreven hoe het SCQFP werk-

gevers voorlicht over de eigenschappen, toepassingen en voordelen van het SCQF.  

 

In het tweede deel van het rapport leest u de bevindingen van de field research. In hoofdstuk 4 

stellen we, op basis van de interviews die we hielden, vast wat de werkzame ingrediënten van 

de employer engagement strategy van het SCQFP zijn, en op welke manier drie vooruitstreven-

de werkgevers in de praktijk gebruik maken van het SCQF. Een uitgebreide en gedetailleerde 

weergave van de interviews met de medewerkers van het Executive Team van het SCQF Part-

nership vindt u in bijlage I. Een uitwerking van de interviews met drie Schotse werkgevers die 

intensief gebruik maken van het SCQF vindt u in bijlage II. 

 

In het derde deel vergelijken en analyseren we de bevindingen van de desk research en de 

field research en komen tot een aantal conclusies en aanbevelingen. In hoofdstuk 5 formuleren 

we naar Schots voorbeeld zeven proposities waarvan we veronderstellen dat ze de interesse 

van Nederlandse werkgevers voor het NLQF zullen wekken. In hoofdstuk 6 zetten we een aan-

tal praktische aanbevelingen op een rij. 

 

Een beknopte Managementsamenvatting luidt het rapport in. 
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Hoofdstuk 1 

De rol van werkgevers in het SCQF Partnership 

Om duidelijk te krijgen op welke manier werkgevers betrokken zijn in het SCQF Partnership 

(SCQFP) onderzochten we de manier waarop het SCQFP is georganiseerd en op welke manier 

werkgevers onderdeel uitmaken van de organisatie. De gedachte achter deze aanpak is dat 

participatie en medeverantwoordelijkheid gezien kan worden als een sterke mate van betrok-

kenheid (Finn, 1989; Marks, 2000; Newmann, Wehlage, & Lamborn, 1992; Willms, 2003). 

 

Voor het onderzoek gebruikten we als bronnen de website van het SCQFP en de informatie die 

daar te vinden is (inclusief folders en brochures). We geven een korte beschrijving van hoe het 

SCQFP in grote lijnen is opgezet en welke positie werkgevers in de organisatie hebben. 

Het SCQF Partnership 

Het SCQF is eigendom en wordt gemanaged door het SCQFP. De organisatie is opgericht in 

2006. De organisatie is een zogenaamde company limited by guarantee. Dat wil zeggen dat de 

aansprakelijkheid van de eigenaren van de organisatie beperkt is tot een bedrag dat van te 

voren is afgesproken. Dit is vergelijkbaar met een Nederlandse BV ofwel vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. Van belang is verder dat de organisatie een Scottish registered 

charity is. Dat betekent dat de organisatie formeel niet onder invloed staat van de overheid.  

De SCQF Partnership Board 

De SCQFP Board is het algemene bestuur van het SCQFP. In het bestuur van het SCQFP 

zitten de oprichters en daarmee ook eigenaren van het SCQF. Dat zijn... 

 

 Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) 

toezichthouder en verantwoordelijk voor de kwaliteit van het hoger onderwijs in de UK, 

 Scottish Qualifications Authority (SQA) 

verantwoordelijk voor de accreditatie van opleidingen in Schotland,  

 Universities Scotland  

vertegenwoordiger van de 19 universiteiten en hogescholen  

 College Development Network (CDN) 

vertegenwoordiger van 23 colleges in Schotland. 

 

Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, te weten Sir Andrew Cubie. 

Werkgevers hebben zitting in het bestuur met een zogenaamde co-opted directors positie. De 

co-opted positie houdt in dat zij aan het bestuur zijn toegevoegd. Dit om ervoor te zorgen dat de 

belangen van de werkgevers in de besluitvorming worden meegenomen. Werkgevers zijn for-

meel geen eigenaar zijn van het SCQF. 
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Figuur 1 SCQF Partnership Board (december 2014) 

 

Het SCQF Partnership Executive team 

De dagelijkse werkzaamheden binnen het SCQFP worden uitgevoerd door het SCQFP Execu-

tive Team. Het team is in 2001 gestart met 2 werknemers en bestaat in 2015 uit 10 werknemers 

die samen goed zijn voor 7 FTE. Het team staat onder leiding van Chief Executive Aileen Pon-

ton. Het executive team is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en integri-

teit van het SCQF. Het team werkt ook nauw samen met de zogenaamde Credit Rating Bodies. 

 

Figuur 2 Het SCQF Partnership Executive Team (december 2014) 
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De SCQF Quality Committee 

De SCQF Quality Committee, voorgezeten door Dr. Ray Harris, is samengesteld uit een aantal 

experts die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en integriteit van het SCQF raamwerk. De 

SCQF Quality Committee beoordeelt de credit rating uitgevoerd door de Credit Rating Bodies, 

en adviseert de SCQFP Board om kwalificaties na credit rating al dan niet in te schalen in het 

SCQF register. In Tabel 1 staan de organisaties vermeld die deel uitmaken van het SCQF  

Forum. In de SCQF Quality Committee hebben twee werkgevers zitting, te weten Rory McIntyre 

namens Scottish Police College en Maggie Grundy namens het NHS Education Scotland. 

 

Tabel 1  Deelnemende organisaties SCQF Quality Committee (stand november 2014) 

Organisatie  

City of Glasgow College   

CLDMS   

Creative Skillset  

Education Scotland   

Glasgow City Council   

Learner/NUS   

NES   

Quality Assurance Agency for Scotland   

Scottish Police College   

SQA Accreditation   

SQA Awarding Body   

University of Edinburgh   

University of the West of Scotland   

Het SCQF Forum 

Het SCQF Forum is een gremium waarin alle mogelijke belanghebbenden (key stakeholders) 

plaatsnemen. Het gaat om senior vertegenwoordigers op het gebeid van onderwijs, business en 

communities in Schotland (zoals universiteiten, colleges, werkgevers, Skills Development Scot-

land, SQA). Het forum is opgericht om het gebruik van het SCQF te bevorderen en vooral ver-

der te laten reiken dan het gebruik in het reguliere onderwijs. De groep komt twee keer per jaar 

samen. De voorzitter van het Forum is de CEO van het SCQF Partnership, Aileen Ponton. In 

Tabel 2 is het overzicht opgenomen van organisaties die deel uitmaken van het SCQF Forum. 

 

Uit Tabel 2 is op te maken dat het forum vooral bestaat uit overheidsorganisaties of organisaties 

die daaraan direct gelieerd zijn. Werkgevers zijn indirect vertegenwoordigd zijn door organisa-

ties als de Federation of Small Businesses en Chartered Institute of Bankers in Scotland. 
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Tabel 2  Deelnemende organisaties SCQF Forum (stand 20 januari 2013) 

Organisatie  

Association of Directors of Education in Scotland   

Colleges Scotland  

Skills Development Scotland  

Chartered Institute of Bankers in Scotland   

Convention of Scottish Local Authorities (CoSLA)   

Federation of Small Businesses   

School Leaders Scotland   

Education Scotland   

Highlands & Islands Enterprise   

Learning Link Scotland   

NHS (National Health Service) Education Scotland   

National Union of Students (NUS) Scotland   

Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Scotland   

Scottish Council for Development and Industry (SCDI)   

Scottish Enterprise   

Scottish Government Learning Directorate  

Scottish Funding Council   

Scottish Parent Teacher Council   

Scottish Qualifications Authority  

Scottish Social Services Council   

Scottish Trade Union Council   

Scottish Training Federation   

Universities Scotland   

The UK Commission for Employment and Skills (UKCES)  

Credit Rating Bodies 

Credit Rating Bodies (CRBs) zijn opleidingsorganisaties die geautoriseerd zijn om het SCQF 

level en het aantal SCQF Credit Points van een training en opleiding in te schatten. Dat kunnen 

programma’s zijn van de opleidingsorganisatie zelf, maar ook trainingen of opleidingen van 

derden1
.
  

 

De website van het SCQF vermeldt dat er naast de universiteiten, hogescholen en colleges ook 

private werkgevers en werkgeversorganisaties zijn die als CRB opereren. In Tabel 3 hebben we 

een aantal werkgevers en werkgeversorganisaties geselecteerd en ter illustratie vermeld hoe-

veel kwalificaties zijn voorzien van een credit rating en ingeschaald in het SCQF.  

 

……………………………………………. 
1
 De formele toewijzing van het SCQF level en het aantal SCQF Credit Points waarmee de training of oplei-

ding kan worden ingeschaald in het SCQF gebeurt door de SCQFP Board. Dit nadat de SCQF Quality 

Committee heeft vastgesteld dat de inschatting correct en volgens de normen heeft plaatsgevonden. 
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Tabel 3 Selectie private CRB’s en aantal kwalificaties voorzien van een SCQF credit rating 

Organisatie Aantal 

The Institute of Leadership and Management (ILM) 39 

Pearsons Education Limited 34 

Chartered Management Institute (CMI) 30 

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB) 22 

The British Computer Society 21 

Police Scotland College (nu geheten: Scottish Police College) 12 

SEMTA and EAL (collaborative partnership) 10 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 8 

The Chartered Institute of Bankers in Scotland 7 

Microsoft 6 

Chartered Institute of Housing (CIH) 5 

Chartered Institute of Marketing (CIM) 4 

SQA/Chartered Management Institute 4 

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 2 

Oracle Scotland 2 

Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) 1 

 

Uit Tabel 3 wordt duidelijk dat certificerende instanties als The Institute of Leadership and Ma-

nagement (ILM), beroepsorganisaties als de Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA) en particuliere opleiders als Pearsons Education Limited als eigenaren van kwalificaties 

tientallen opleidingen van een credit rating hebben voorzien en laten inschalen in het SCQF.  

 

Op het moment dat dit rapport werd opgesteld, stonden er meer dan 11 duizend opleidingen 

geregistreerd in de SCQF database. Ongeveer 4% van alle opleidingen die zijn geregistreerd in 

het SCQF register zijn niet door de overheid gereguleerde en private opleidingen. De helft van 

deze niet door de overheid gereguleerde en private opleidingen - ongeveer 2% van het totaal 

aantal opleidingen in het register - is van een credit-rating en inschaling voorzien door private 

werkgevers en werkgeversorganisaties die ook zelf als Credit Rating Body opereren.  

Samenvattend 

Werkgevers spelen op verschillende manieren een rol in de organisatie van het SCQFP. In de 

persoon van Jack Matthews hebben ze zitting in het bestuur van het SCQF Partnership. Werk-

gevers hebben ook zitting in de SCQF Quality Committee en het SCQF Forum. Er is verder een 

aantal werkgevers dat opereert als Credit Rating Body. Dat zijn de Politie in de hoedanigheid 

van het Scottish Police College, Microsoft en Oracle Schotland. Zij zijn als CRB per definitie 

zeer nauw betrokken bij het SCQF. 
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Hoofdstuk 2 

Hoe werkgevers het SCQF kunnen toepassen 

In het kader van een leven lang leren wordt het Scottish Credit and Qualifications Framework 

(SCQF) door de Schotse overheid gezien als een waardevol en belangrijk instrument voor 

werkgevers. In rapporten als ‘Economic Strategy’ (2001) en ‘Skills for Scotland Strategy’ (2012) 

wordt herhaaldelijk benadrukt dat het SCQF werkgevers kan helpen bij het ontwikkelen van 

vaardigheden die nodig zijn voor economisch herstel en economisch succes. 

 

Om werkgevers te interesseren voor het SCQF, heeft het SCQF Partnership (SCQFP) in nauwe 

samenwerking met het SCQF Forum een employer engagement strategy benoemd. De strate-

gie moet ervoor zorgen dat werkgevers begrijpen welke kwalificaties er in Schotland zijn, hoe 

deze kwalificaties zich tot elkaar verhouden, en welke bijdrage de verschillende kwalificaties 

kunnen leveren aan de bekwaamheid en productiviteit van werknemers. Het doel is om ervoor 

te zorgen dat meer werkgevers gebruik gaan maken van het SCQF. 

 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de informatie die beschikbaar is op de website van het 

SCQFP beschreven welke toepassingen voor werkgevers het SCQFP voor ogen heeft, en wel-

ke voordelen dit werkgevers moet opleveren. 

SCQF en Credit Rating 

Werkgevers die eigenaar zijn van een kwalificatie kunnen deze laten voorzien van een credit 

rating en laten inschalen in het SCQF. Net als in Nederland wordt feitelijk niet de opleiding of 

training ingeschaald, maar de kwalificatie waartoe de opleiding of training leidt. Voor werk-

gevers is het inschalen waardevol omdat een interne opleiding dan ook buiten de grenzen van 

de organisatie erkenning krijgt. Werknemers die een opleiding hebben gevolgd die is inge-

schaald in het SCQF, kunnen zo laten zien wat hun kennis en vaardigheden waard zijn. 

 

Om in het SQCF te worden geregistreerd, moet een opleiding of training outcome-based zijn. 

Dit wil zeggen dat is geformuleerd over welke kennis en vaardigheden iemand na afloop van de 

betreffende training of opleiding beschikt. Ook moet duidelijk zijn hoe wordt vastgesteld of en in 

hoeverre iemand over de geformuleerde kennis en vaardigheden beschikt. Tot slot moet het 

assessment dat daarvoor wordt gebruikt, valide en betrouwbaar zijn. De procedure voor het 

afnemen van het assessment moet aan strikte kwaliteitseisen voldoen. De kwaliteitseisen zijn 

opgesteld door SCQF Quality Committee. De Quality Committee beoordeelt de aanvragen voor 

inschrijving in het SCQF register en adviseert de SCQFP Board om al dan niet tot inschaling 

over te gaan. 

 

Een credit rating is dus een formele verklaring dat het volgen van een training of opleiding leidt 

tot leerresultaten gekwalificeerd volgens het SCQF. Met die verklaring kan een opleiding of 

training, althans de kwalificatie waartoe de opleiding of training leidt, worden ingeschaald in het 

SCQF. Het voordeel voor de werkgever is dat daarmee de in-house opleidingen een nationale 

erkenning krijgen. Dit bevordert volgens het SCQFP de employability van werknemers. 
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SCQF en werving en selectie (recruitment & staff selection) 

Volgens het SCQFP helpt het SQCF werkgevers inzicht te krijgen in het niveau van de kennis 

en vaardigheden dat nodig is om bepaalde rollen of functies te kunnen vervullen. Bij werving en 

selectie helpt het SCQF door voor de functie waarvoor een kandidaat wordt gezocht, een  

person specification op te stellen. Een person specification is een beschrijving van zowel de 

functie als de persoon waarna gezocht wordt. Het document specificeert aan de hand van het 

SCQF de kennis en vaardigheden ofwel de competencies die nodig zijn om de functie te kun-

nen vervullen. Met het gebruik van het SCQF communiceert de werkgever met de arbeidsmarkt 

in termen van concrete kennis en vaardigheden in plaats van specifieke kwalificaties. 

 

Door in het wervings- en selectieproces in detail de kennis en vaardigheden bij de functie te 

omschrijven, vergroot een werkgever zijn kansen om de juiste kandidaat te vinden. De om-

schrijving geeft extra informatie bovenop de gewenste specifieke kwalificatie. Het SCQF-niveau 

geeft bovendien aan wat het niveau van de kandidaat in zijn algemeenheid moet zijn. Daardoor 

trek je als organisatie volgens het SCQFP ook de aandacht van kandidaten met andersoortige 

kwalificaties. Of van kandidaten die wel over de relevante ervaring beschikken, maar niet over 

de kwalificaties die normaal gesproken nodig zijn voor om de betreffende functie te vervullen. 

SCQF en workforce development 

Een belangrijk doel van het SCQF is om te zorgen dat werknemers de beschikking hebben over 

de juiste training en opleiding zodat ze hun talenten volledig tot hun recht kunnen laten komen. 

Het SCQF kan helpen bij het gericht en effectief ontwikkelen van werknemers. Met behulp van 

het SCQF kan een werkgever de kennis en vaardigheden waarover de medewerkers beschik-

ken in kaart brengen en op waarde schatten. 

 

Ook bij workforce development helpt het SCQF om competentieniveaus eenduidig en adequaat 

te benoemen. Doordat gebruik wordt gemaakt van standaarden wordt inzichtelijk hoe groot de 

afstand is tussen het feitelijke en het gewenste competentieniveau. Dat verschil, door het 

SCQFP skills gap genoemd, is een solide basis om te beslissen welke trainingen en opleidin-

gen bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerker. Het voordeel is dat werknemers de 

juiste trainingen en opleidingen krijgen, en dat de inhoud van de trainingen wordt afgestemd op 

de leerbehoefte van medewerkers. Met het SCQF wordt trainen en opleiden dus zowel effectie-

ver als efficiënter. 

Samenvattend 

Er zijn drie toepassingen van het SCQF die het SCQFP in haar employer engagement strategy 

profileert. Dat zijn Credit Rating, Recruitment and Staff Selection en Workforce Development. 

 

Het SCQFP formuleert naar buiten toe consequent de voordelen die samenhangen met het 

gebruik van het SCQF. Medewerkers die getraind zijn op de juiste manier en op het juiste ni-

veau, zijn productief, tevreden en loyaal. Het SCQF is een instrument om competencies op een 

heldere manier te omschrijven. Dat helpt om het juiste personeel te selecteren en op een effec-

tieve en efficiënte manier te trainen. Aldus het SCQFP. 
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Hoofdstuk 3 

Voorlichtingsmateriaal, brochures en toolkits 

De website van het SCFP bevat veel voorlichtingsmateriaal. In het werkgeversdeel van de  

website (Figuur 3) is een grote hoeveelheid leaflets, folders en brochures te downloaden. De 

materialen geven inzicht in de manier waarop werkgevers door het SCQFP worden voorgelicht 

over de kenmerken, eigenschappen en voordelen van het SCQF. Ook troffen we richtlijnen en 

handleidingen aan die exact aangeven hoe het SCQF in de praktijk gebruikt kan worden door 

werkgevers. 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de materialen waarvan uit de inhoud en begeleidende teksten 

naar voren komt dat ze een belangrijke rol spelen in de employer engagement strategy van het 

SCQFP. We verdelen de materialen onder in  

 

1. leaflets en folders die inzicht geven in de kenmerken van het SCQF;  

2. brochures die uitleggen waarvoor het SCQF gebruikt kan worden;  

3. handleidingen die instructie geven hoe het SCQF gebruikt kan worden. 

 

In de driedeling zijn de contouren te zien van de Schotse employer engagement strategy die 

begint bij voorlichting en eindigt bij begeleiding op het moment dat het SCQF in de praktijk 

daadwerkelijk gebruikt wordt. In hoofdstuk 5 zullen we aan de hand van de interviews met het 

Executive Team van het SCQFP beschrijven op welke manier en wanneer de materialen exact 

worden ingezet. 

 

Figuur 3 Ingang voor werkgevers op de SCQF website 
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LEAFLET Kwalificaties in Schotland 

Het eerste belangrijke document is de leaflet (folder) met de titel The Scottish Credit and Quali-

fications Framework. In Figuur 4 is het overzicht te zien. Het geeft aan hoe de meest gangbare 

kwalificaties in Schotland zich verhouden tot de twaalf SCQF niveaus. Door alle kwalificaties te 

ordenen met de SCQF niveaus, worden de kwalificaties met elkaar verbonden en kunnen de 

kwalificaties onderling vergeleken worden. 

 

Het overzicht en de ordening langs de SCQF niveaus helpt werkgevers om specifieke kwalifica-

ties van werknemers en potentiële werknemers te interpreteren en op waarde te schatten. 

 

Figuur 4 Vergelijking kwalificaties in Schotland 

 

LEAFLET Kwalificaties in een historisch perspectief 

Een tweede document dat veel inzicht verschaft is het zogenaamde timelines schema. Het 

overzicht (Figuur 5) met de titel Scottish National Qualifications - SCQF Levels and Timelines 

laat zien hoe de kwalificaties in Schotland in de loop van de jaren zijn veranderd. Het schema 

maakt duidelijk wat undergraduate kwalificaties uit het verleden waard zijn in het SCQF. Het zijn 

kwalificaties die de meeste werkgevers zelf ook in hun bezit hebben. Werkgevers kunnen aan 

de hand van het schema een beeld vormen wat hun eigen persoonlijke kwalificaties waard zijn. 

En ze kunnen begrijpen hoe de huidige kwalificaties zich verhouden tot de kwalificaties die zij in 

het verleden zelf verkregen hebben. 
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Figuur 5 Vergelijking kwalificaties vroeger en nu 

 

LEAFLET Kwalificaties in het Verenigd Koninkrijk 

Het derde belangrijke document is de leaflet Qualifications can cross boundaries - A Guide to 

Comparing Qualifications in the UK and Ireland (Figuur 6). Het document laat zien hoe de ver-

schillende NQFs (National Qualification Frameworks) in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zich 

tot elkaar verhouden. Dit document is handig voor Schotse werkgevers die werken met werk-

nemers uit Engeland, Wales, Noord-Ierland en Ierland.  

 

Figuur 6 Vergelijking kwalificaties binnen het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
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De drie beschreven leaflets scheppen duidelijkheid in het diverse en geschakeerde landschap 

van kwalificaties dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland rijk is. Ze laten de verschillen en over-

eenkomsten zien tussen de verschillende typen kwalificaties, de verschillen en overkomsten 

tussen de kwalificaties van vroeger en nu, en de verschillen en overeenkomsten in kwalificaties 

in de onderdelen van het Verenigd Koninkrijk. 

 

Figuur 7 Twee How To brochures  

  

 

In Figuur 7 zijn twee brochures te zien die werkgevers uitleggen op welke manier het SCQF in 

de praktijk ingezet kan worden. Ze schetsen hoe het SCQF de basis kan zijn voor de werving 

en selectie van personeel en de ontwikkeling van medewerkers. Deze zogenaamde How To  

folders of brochures zijn recentelijk ontwikkeld en laten zien hoe het SCQFP werkgevers wil 

voorlichten. In de brochures is overduidelijk de hand van een marketingcommunicatie deskun-

dige te zien. Kenmerken en eigenschappen van het SCQF worden altijd en consequent verge-

zeld van de voordelen voor de werkgever. We zullen de genoemde voordelen ook benoemen in 

de onderstaande paragrafen. 

BROCHURE SCQF How To: Use the SCQF In Recruitment and Staff Selection 

De eerste brochure beschrijft hoe het SCQF een rol kan spelen in de werving en selectie van 

werknemers. Het document legt uit dat het SQCF helpt om de kennis en vaardigheden die  

nodig zijn om een functie of een verzameling functies uit te voeren, op een adequate manier te 

beschrijven. De omschrijving van die kennis en vaardigheden wordt samengevat in een zoge-

naamde person specification. De folder beargumenteert dat de combinatie van een job  

description waarin de kenmerken van de functie worden omschreven en een heldere person 

specification ervoor zorgen dat de kans dat de juiste kandidaat wordt gevonden, groter wordt. 
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De brochure stelt dat het gebruik van SCQF levels beter is dan het noemen van een specifieke 

kwalificatie. Er kunnen namelijk onbekende kwalificaties zijn die wel relevant en van toepassing 

kunnen zijn voor het uitoefenen van de functie. Een werkgever hoeft door gebruik te maken van 

het SCQF niet al die specifieke kwalificaties te kennen dan wel te benoemen in bijvoorbeeld 

een personeelsadvertentie. Verder zorgt het benoemen van het SCQF level ervoor dat er kan-

didaten zullen reageren die niet beschikken over de genoemde kwalificatie, maar wel de beno-

digde kennis en ervaring hebben. De aanname daarbij is wel dat kandidaten weten wat hun 

feitelijke werk- en denkniveau is, en dit weten uit te drukken in termen van een SCQF level. Het 

overkoepelende argument is derhalve dat er door het gebruik van het SCQF in wervingsmidde-

len voor personeel wordt voorkomen dat er op voorhand ten onrechte kandidaten worden uitge-

sloten die weldegelijk geschikt zouden kunnen zijn voor de betreffende functie. 

 

De SCQF How To: Use the SCQF In Recruitment and Staff Selection guide geeft aan dat er 

twee documenten cruciaal zijn voor de werving en selectie van personeel. Als eerste is er de 

SCQF Employer Levelling Tool. Dit is een handleiding van 16 pagina’s. De handleiding helpt om 

in te schatten wat het SCQF-niveau is van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een 

bepaalde functie. Als tweede zijn er de SCQF Level Descriptors. Dit is een handleiding van 34 

pagina’s waarin uitgewerkte zinsneden staan die gebruikt kunnen worden om de person specifi-

cation op te stellen. We zullen de inhoud van deze documenten daar verder beschrijven. 

BROCHURE SCQF How To: Use the SCQF for Workforce Development 

Naast de How To brochure voor werving en selectie is er door het SCQFP in dezelfde stijl een 

tweede brochure samengesteld. Deze How To brochure is ontwikkeld voor workforce develop-

ment. Het idee is dat als een werkgever het SCQF heeft gebruikt voor het werven en selecteren 

van personeel, het SCQF ook net zo goed kan worden ingezet als middel om richting te geven 

aan het ontwikkelen van medewerkers.  

 

In het wervings- en selectieproces is met het SQCF het niveau en de aard van de benodigde 

kennis en vaardigheden voor een bepaalde functie vastgesteld. Als een werkgever dat heeft 

gedaan, dan is het een eenvoudige stap om ook het verschil tussen een feitelijk en een ge-

wenst niveau van kennis en vaardigheden te definiëren. Dit verschil, de zogenaamde skills gap, 

geeft aan waar de mogelijkheden voor training en ontwikkeling van de werknemer liggen. De 

SCQF levels kunnen worden gebruikt om het feitelijke en het gewenste niveau te markeren. De 

SCQF level descriptors kunnen worden gebruikt om de aard van de niveaus en het gewenste 

niveau in termen van leerdoelen te formuleren. 

 

De brochure beschrijft hoe het SCQF er niet alleen voor kan zorgen dat een werkgever het 

juiste personeel werft, maar ook de juiste trainingen en opleiding aan haar werknemers aan-

biedt. Trainingen en opleidingen die ervoor zorgen dat medewerkers zowel in hun huidige als 

hun toekomstige rol effectief zijn en toegevoegde waarde leveren. Een skills audit helpt om een 

over-all beeld te krijgen van de kennis en vaardigheden die binnen een organisatie aanwezig 

zijn, en van welke kennis en vaardigheden in de toekomst nodig zijn. In principe kan een werk-

gever de skills audit aan de hand van de level descriptors zelf uitvoeren. Figuur 8 geeft aan hoe 

dit proces er in theorie uitziet. 
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Figuur 8 Schema om het SCQF te gebruiken voor workforce development 

 

 

Na het vaststellen van de skills gaps kan een werkgever of werknemer in de database zoeken 

of er een programma of training is die geschikt is om de vastgestelde skills gap te dichten. Een 

belangrijke reden voor werkgevers om gebruik te maken van de trainingen en opleidingen uit de 

database, is de kwaliteit van de opleidingen. De brochure stelt namelijk dat een training of op-

leiding alleen kan worden ingeschaald in het SCQF als deze ‘been subject to a robust, quality 

assured assessment’. 

 

De brochure benadrukt doorlopend de voordelen van het SCQF. Goed opgeleid personeel zorgt 

ervoor dat de productiviteit gewaarborgd is. Goed opgeleid personeel draagt bij aan de werk-

nemerstevredenheid. Zorgvuldig uitgestippelde loopbaanpaden binden en boeien bekwaam 

personeel. Allemaal voordelen die met behulp van het SQCF gerealiseerd kunnen worden, zo 

lezen we. Met het SCQF kan een werkgever loopbaanpaden definiëren. En het realiseren van 

die loopbaanpaden is eenvoudig, omdat training en opleidingen uit de SCQF-database zijn 

ingeschaald volgens hetzelfde principe. De SCQF levels markeren de stappen in het loopbaan-

pad. De SCQF level descriptors zorgen ervoor dat de training of opleiding gericht is op de juiste 

kennis en vaardigheden. 

HANDLEIDING SCQF Levelling Tool 

Onlosmakelijk verbonden met de twee How To folders, is de SCQF Employer Levelling Tool. 

Dat is ook de titel van een handleiding die is ontwikkeld om bij een functieomschrijving een 

passend SCQF-level te vinden. De handleiding geeft inzicht in het soort verantwoordelijkheden 

en de competencies die passen bij de SCQF-levels 4 tot en met 12. Aan de ene kant helpt de 

handleiding om een functie te duiden met het type taken en verantwoordelijkheden. Dat resul-

teert in een job description. Aan de andere kant helpt de handleiding om competencies te dui-

den die nodig zijn om de taken en verantwoordelijkheden uit te voeren. Dat resulteert in een 

person specification. De handleiding is nadrukkelijk niet bedoeld om werkgevers te voorzien van 
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een kant en klare en allesomvattende functiebeschrijving. De kracht zit hem in de combinatie 

van de job description en de person specification. 

 

In de job description worden de volgende punten omschreven... 

 Verantwoordelijkheden (Representative responsibilities) 

 Taken en werkzaamheden (Representative tasks and duties) 

 Kennis en vaardigheden (Knowledge and skills) 

 Benodigde kwalificaties en werkervaring (Qualifications/experience required for entry). 

 

In de person specification worden de volgende punten omschreven... 

 Taak (Scope of Work) 

 Zelfstandigheid (Degree of autonomy) 

 Processen (Processes) 

 Kwaliteitsbijdrage (Contribution to quality) 

 Vaardigheden (Skills) 

 Kennis (Knowledge) 

 Persoonlijke ontwikkeling (Personal development). 

 

In Figuur 9 is te zien hoe de handleiding het type taken en verantwoordelijkheden (links) koppelt 

aan de benodigde competencies (rechts). Op ieder SCQF-niveau geeft de tool bovendien in 

twee of drie zinnen een samenvatting van de functie. 

 

Figuur 9 Voorbeeld Levelling Tool  

 

 

De handleiding wordt afgesloten met een template voor een individuele skills audit en een 

template voor een organisatie skills audit. 
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HANDLEIDING SCQF Level Descriptors 

De feitelijk bouwstenen van het SCQF worden gevormd door de zogenaamde Level Descrip-

tors. De SCQF Level Descriptors beschrijven in algemene termen waartoe een medewerker in 

staat zou moeten zijn op een bepaald SCQF-niveau. Alle level descriptors staan beschreven in 

een 34 pagina tellend document. Het document is feitelijke een inventaris van competencies. 

De competencies zijn het idioom waarmee kwalificaties op de verschillende SCQF-niveaus 

worden geformuleerd. De kwalificaties vormen op hun beurt de einddoelen van trainingen en 

opleidingen. Op ieder SCQF level kan aan de hand van vijf type descriptors een kwalificatie 

worden beschreven... 

 

1. Kennis en Vaardigheden  

Knowledge en understanding 

2. Ervaring  

Practice. Applied knowledge, skills and understanding 

3. Generieke cognitieve vaardigheden zoals evalueren en kritisch denken 

Generic cognitive skills 

4. Communicatie, ICT en rekenvaardigheden 

Communication, ICT and numeracy skills 

5. Autonomie, accountability en samenwerken 

Autonomy, accountability and working with others. 

 

Aan de hand van de descriptors is goed te zien hoe het niveau toeneemt op de vijf dimensies. 

Kennis en vaardigheden worden complexer, de ervaring wordt rijker, de autonomie wordt groter 

en de accountability zwaarder. Daarmee zijn de SCQF Level Descriptors feitelijk een samenge-

stelde taxonomie van competencies vergelijkbaar met de taxonomie van Bloom en Gagné. 

 

In de brochure SCQF Level Discriptors zijn de vijf descriptors op twee manieren uitgewerkt. Zo 

is per descriptor een omschrijving voor alle levels (Figuur 10). Op deze manier is goed te zien 

hoe de vereiste kennis voor een functie verandert naarmate het niveau toeneemt. Dat is vooral 

handig als je voor een bepaalde functie een inschatting wilt maken van het vereiste SCQF-

niveau. Ook is er per level een inventarisatie voor alle vijf descriptors (Figuur 11). Deze weerga-

ve is vooral handig als je voor een bepaalde functie op een bepaald niveau een omvattende 

omschrijving wilt geven van de benodigde kennis en vaardigheden. 
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Figuur 10 Omschrijving levels per karakteristiek 

 

 

Figuur 11 Omschrijving karakteristieken per level 

 

 

Het SCQFP stelt op haar website en in de brochure nadrukkelijk dat de verzameling en orde-

ning van de descriptors een richtlijn bieden. De descriptors kunnen nooit de specifieke nuances 

van een functievereiste of een leerdoel omschrijven. Het zijn algemeen geldende karakteristie-

ken die als ze worden gebruikt, moeten worden ingebed in de context van de functie of het 

werk. Ook wordt benadrukt dat de descriptors behorend bij de verschillende levels ook op ande-

re niveaus gebruikt kunnen worden. Dit wil zeggen dat bij een functie waar over de hele linie 

competencies nodig zijn op niveau 7, ook descriptoren op niveau 6 of niveau 8 van toepassing 

kunnen zijn. Tot slot is het niet noodzakelijk dat een functieomschrijving alle descriptoren  

omvat. De bedoeling is dat je de descriptoren selecteert die van toepassing zijn en daarmee als 

het ware de benodigde set kennis en vaardigheden steen voor steen opbouwt. 
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Samenvattend  

Het SQCF beschikt over een uitgebreide verzameling brochures, folders en andersoortige 

communicatiemiddelen (zoals briefkaarten, muismatten en ‘bierviltjes’) die voor werkgevers via 

de website beschikbaar zijn en in hard copy vorm verspreid worden via bijvoorbeeld bijeenkom-

sten. De materialen zijn goed verzorgd, geschreven in heldere taal en professioneel vormgege-

ven. Opvallend is dat veel documenten voorzien zijn van een Crystal Mark (Figuur 12), een seal 

of approval die de organisatie Plain English Campaign verstrekt als een soort kwaliteitslabel of 

keurmerk voor het gebruik van heldere taal. Op dit moment hebben meer dan 21.000 verschil-

lende documenten in de UK en andere landen zoals the Verenigde Staten, Australië, Denemar-

ken, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika dit label. Het is het enige internationaal erkende kwaliteitsla-

bel in zijn soort. 

 

Figuur 12 Keurmerk Plain English Campaign voor helder taalgebruik  
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Hoofdstuk 4 

Kenmerken van de SCQFP Employer Engagement Strategy 

In de week van 16 tot en met 20 februari 2015 hebben Diederick Stoel en Eveline Wentzel van 

ProfitWise vier medewerkers van het Executive Team van het SCQF Partnership (SCQFP) 

geïnterviewd in Glasgow. Dat zijn: 

 

 Aileen Ponton, Chief Executive;  

 Julie Cavanaugh, Manager;  

 Sheila Dunn, Manager;  

 Pauline Sutton, Project Officer.  

 

De medewerkers is gevraagd naar de employer engagement strategy van het SCQFP, en de 

bijdrage die zij vanuit hun functie daaraan leveren. Ze vertelden hoe het SCQFP werkgevers 

benadert, uit welke elementen de employer engagement strategy bestaat, wat daarin de suc-

cesfactoren zijn en wat de ‘hobbels op de weg’ zijn. In bijlage 1 kunt u een uitgebreide en gede-

tailleerde weergave van de interviews lezen. 

 

Naast medewerkers van het SCQFP Executive Team zijn op 19 en 20 februari 2015 drie werk-

gevers geïnterviewd die het SCQF raamwerk gebruiken. Dat zijn: 

 

 Jane Richardson en William McCabe, Oracle;  

 Maggie Grundy, NES/NHS en  

 Rory McIntyre, Scottish Police College.  

 

In bijlage 2 vindt u een uitgebreid verslag van de interviews met de werkgevers. 

 

In dit hoofdstuk hebben we samengevat welke toepassingen van het SCQF het SCQFP onder 

de aandacht brengt bij werkgevers. We geven vervolgens aan op welke manier het SCQFP 

werkgevers betrekt en stimuleert gebruik te maken van het SCQF. En tot slot zetten we uiteen 

hoe het SCQF in de praktijk door drie vooruitstrevende werkgevers wordt gebruikt en hoe het 

SCQF in de specifieke behoeften van deze werkgevers voorziet. 

De meest gebruikte toepassingen van het SCQF 

Uit de gesprekken met de medewerkers van het SCQF Partnership Executive Team maken we 

op dat het SCQF volgens hen in de praktijk door werkgevers voornamelijk wordt gebruikt om 

trainingen en opleidingen te voorzien van een credit rating.  

 

Het gebruik van het SCQF voor Recruitment & Staff Selection wordt door het SCQFP gezien als 

een toepassing die ervoor zorgt dat de kans dat werkgevers bij een sollicitatieronde de juiste 

kandidaat met de juiste kwalificaties vinden, aanzienlijk wordt vergroot. In de gesprekken met 

de medewerkers van het SCQFP Executive Team komen drie organisaties naar voren als con-

creet voorbeeld van werkgevers die het SCQF daadwerkelijk gebruiken voor Recruitment & 

Staff Selection. Uit een analyse van één van de grootste vacaturebanken van Schotland blijkt 
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dat er in minder dan 1% van alle vacatures het SCQF level wordt gehanteerd om het  

niveau van een kwalificatie aan te duiden. 

 

Voor Workforce Development vinden we geen bewijs dat het SQCF in de praktijk door werkge-

vers wordt ingezet. Het SCQFP Executive Team geeft bij monde van Julie Cavanaugh en  

Aileen Ponton aan dat het voor het aanleveren van ‘evidence’ nog net te vroeg is. 

De werkzame ingrediënten van de SCQFP Employer Engagement Strategy 

 

Organisatie van het SCQQFP 

Het Executive Team van het SCQFP bestaat uit zeven personen. Het budget van het SCQFP is 

naar eigen zeggen beperkt. En toch is deze ‘kleine’ organisatie met beperkte financiële midde-

len in staat om een grote hoeveelheid werk te verzetten, materialen van hoge kwaliteit te ont-

wikkelen en opmerkelijke prestaties te laten zien. Tijdens de gesprekken die ProfitWise voerde, 

werden de prestaties van het SCQFP herhaaldelijk en door meerdere personen toegeschreven 

aan de relaties en partnerships die het SCQFP onderhoudt met uiteenlopende partijen. 

 

Het SCQFP werkt samen met invloedrijke organisaties als de British Council, City & Guilds, 

College Development Network, de Scottish Qualifications Authority (SQA), Skills Development 

Scotland (SDS) en heeft sponsorovereenkomsten met The Institute of Leadership and Man-

agement (ILM), NHS Education for Scotland, the Scottish College for Educational Leadership 

(SCEL) en YouthLink Scotland. Door met partijen samen te werken die de missie van het 

SCQFP onderschrijven, vergroot het SCQFP klaarblijkelijk haar financiële armslag en invloed. 

Verder zien we een samenwerking van het SCQFP met de Schotse Kamer van Koophandel. De 

Kamer van Koophandel helpt het SQCFP om workshops over het SCQF bij werkgevers onder 

de aandacht te brengen. 

 

Ook merken we op dat een groot deel van de slagkracht van het SCQFP is terug te voeren op 

de samenwerking met Tricia Hunter, Managing Director van Minerva People Ltd en Janette 

Young, Senior Partner van Route to Employment. Beide professionals hebben een eigen net-

werk onder Schotse werkgevers dat ze inzetten voor het SCQFP. Ze hebben een dedicated 

partnership met het SCQFP en worden door het SCQFP ingehuurd voor het geven van work-

shops voor werkgevers over het SCQF raamwerk. Uit de gesprekken met de medewerkers van 

het SCQFP Executive Team kwam naar voren dat zowel Tricia Hunter als Janette Young  

‘believers’ van het raamwerk zijn en waar het kan het SCQF promoten. Ze zijn ambassadeurs 

van het SCQF. 
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Marketing en communicatie 

Een belangrijke conclusie die we trekken uit de interviews met het Executive Team van het 

SCQFP is dat het aantrekken van Julie Cavanaugh met haar marketingcommunicatie ervaring 

een groot verschil heeft gemaakt in de manier waarop het SCQFP communiceert met werkge-

vers. Zoals uit het interview met Aileen Ponton naar voren komt, was het een weloverwogen 

recruitment beslissing om in 2008 het Executive Team van de SCQFP uit te breiden met een 

teamlid (een manager in dit geval) met marketing en communicatie ervaring. 

 

Voor de komst van Julie Cavanaugh was het communicatiemateriaal vooral inhoudelijk, feitelijk 

en gericht op de technische kenmerken van het SCQF. Met de marketingdeskundigheid van 

Cavanaugh is de communicatie simpeler en compacter geworden, en wordt in de communicatie 

consequent en expliciet benoemd hoe het SCQF de belangen van werkgevers kan dienen, hoe 

het gebruik van het SCQF er in de praktijk concreet uitziet en welk voordeel dat werkgevers 

oplevert. Het keurmerk voor het gebruik van heldere taal - de Crystal Mark - die wordt toege-

kend door de organisatie Plain English Campaign is een externe ‘prikkel’ die garandeert dat de 

SCQFP communicatie naar buiten simpel, duidelijk en helder is. 

 

Verder kwam in de gesprekken die we hadden met het SCQFP Executive Team herhaaldelijk 

naar voren dat face-to-face voorlichting de beste manier is om met werkgevers te communice-

ren. Dat is in hun ervaring wat de werkgevers zelf willen. Bovendien moet je, om goed te kun-

nen aangeven wat het SCQF voor een organisatie kan betekenen, inzicht hebben in de situatie 

waarin de werkgever zich bevindt. En dat kan het beste in een persoonlijk gesprek, aldus de 

medewerkers van het SCQFP Executive Team. 

 

Gefaseerde aanpak in het benaderen van werkgevers 

Uit gesprekken met het SCQFP Executive Team blijkt dat het SCQFP een gefaseerde aanpak 

hanteert om werkgevers te betrekken bij het SCQF. De aanpak begint inhoudelijk bij het voor-

lichten van werkgevers over de kenmerken en de voordelen van het SCQF. Na de voorlichting 

zijn er zogeheten taster sessions waar werkgevers als het ware kunnen ‘proeven’ wat de eigen-

schappen zijn van het SCQF en welke toepassingen er mogelijk zijn. In in-depth workshops 

komt aan de orde wat de implicaties zijn als een organisatie bijvoorbeeld besluit over te gaan tot 

credit rating of het SCQF wil gebruiken bij het opstellen van functieprofielen. Tot slot is er one-

on-one begeleiding op het moment dat de werkgever het SCQF daadwerkelijk gaat implemente-

ren. 

 

Deze employer engagement strategy is een aanpak waarbij de kenmerken en eigenschappen 

van het SCQF het uitgangspunt vormen van de benadering van werkgevers. Kort samengevat 

is de propositie: dit is het SCQF, dit kun je ermee en zo werkt het. Volgens de medewerkers van 

het SCQFP Executive Team zijn de taster sessions en workshops erg in trek bij werkgevers in 

Schotland. Samen met de persoonlijke begeleiding zijn dat de succesfactoren. 
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De meest betekenisvolle toepassingen van het SCQF 

De gesprekken met Schotse werkgevers maken duidelijk dat credit rating voor de werkgevers 

die wij spraken het meest interessant blijkt te zijn. 

 

NES/NHS 

Het NES/NHS benut het SCQF raamwerk om alle kwalificaties en de daarbij behorende oplei-

dingen en trainingen die er zijn in de gezondheidszorg, te ordenen. Het NES/NHS gebruikt de 

SCQF niveauaanduiding om opleidingen en trainingen opgeslagen in een database op een 

overzichtelijke manier aan haar leden te presenteren. Het doel van de database, de VQ Finder, 

is dat de medewerkers van het NHS een kwalificatie vinden die de volgende stap in hun loop-

baan markeert. De VQ Finder definieert loopbaanstappen in termen van de SCQF levels. Een 

medewerker die een kwalificatie heeft op SCQF level 6 gaat op zoek naar een kwalificatie op 

één of meerdere niveaus hoger. Met het behalen van die kwalificatie maakt de medewerker een 

stap voorwaarts in zijn of haar loopbaan. Het SCQF is voor de NES/NHS een belangrijke scha-

kel in het loopbaanmanagement. 

 

Scottish Police College 

Bij het Scottish Police College zien we dat credit rating onderdeel is van de kwaliteitswaarbor-

ging van alle opleidingen en trainingen die binnen de Politie worden ontwikkeld. Door credit 

rating op te nemen in het ontwikkelproces, worden ontwerpers en ontwikkelaars van opleidin-

gen en trainingen voor de Schotse Politie gedwongen de eindtermen van de trainingen en op-

leidingen zorgvuldig te formuleren. En die nauwgezetheid zorgt ervoor dat veel beter is na te 

gaan of de opleidingen ook zorgen voor de gewenste effecten, en daarmee de gewenste kwali-

teit leveren. Verder gebruikt het Scottish Police College credit rating in combinatie met andere 

vormen van accreditering en validatie, om ervoor te zorgen dat trainingen en opleidingen on-

derdeel uitmaken van zogenaamde ‘articulation routes’. Dit wil zeggen dat het met succes af-

ronden van trainingen en opleidingen ontwikkeld door de Scottish Police College, studiepunten 

oplevert die onderdeel kunnen zijn van een formele kwalificatie te behalen aan een universiteit 

of hogeschool. 

 

Oracle Academy 

Het interview met de Oracle Academy maakt duidelijk dat het SCQF een schakel is om het 

tekort aan gekwalificeerde IT-specialisten op de arbeidsmarkt terug te dringen. Bij Oracle is het 

SCQF onderdeel van een strategie om ervoor te zorgen dat er meer bekwaam IT-personeel op 

de arbeidsmarkt voorhanden is. Inschaling in het SQCF maakt het mogelijk dat trainingen en 

opleidingen ontwikkeld door de Oracle Academy, opgenomen kunnen worden in het curriculum 

in het reguliere onderwijs. De Oracle Academy gebruikt de SCQF credit rating om ervoor te 

zorgen dat hun database en Java technologie opleidingen door zoveel mogelijk studenten ge-

volgd kunnen worden en onderdeel uitmaken van het curriculum van een college, hogeschool of 

universiteit dat leidt tot een regulier diploma. 
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Conclusie 

Door dedicated partnerships aan te gaan, vergroot het SCQFP haar invloed en het aantal werk-

gevers dat het kan bereiken. Door te zorgen voor een goed doordachte en gefaseerde opzet 

van kennismakingsessies en workshops laat het SCQFP werkgevers in een logische volgorde 

kennismaken met het SCQF raamwerk. Door goede, heldere en toegankelijke  

marketingcommunicatie zorgt het SCQFP ervoor dat de kenmerken en eigenschappen van het 

SCQF zo zijn omschreven, dat duidelijk is op welke manier deze voorzien in de specifieke be-

hoefte van werkgevers. Met een gefaseerde aanpak zorgt het SCQFP ervoor dat er een duide-

lijke route is die ertoe moet leiden dat werkgevers hun opleidingen en training laten voorzien 

van een credit rating. De strategie is om ervoor te zorgen dat werkgevers eerst bekend raken 

met het SCQF, daarna inzicht krijgen in wat het SCQF voor hen kan betekenen en hen ten 

slotte te begeleiden bij het credit rating proces. 

 

De manier waarop werkgevers als de NES/NHS, Scottish Police College en de Oracle Academy 

de credit rating in de praktijk benutten, laat zien wat het SCQF voor werkgevers en werknemers 

kan betekenen en welke strategische werkgeversbelangen er met het SCQF gediend kunnen 

worden. Door aan te sluiten bij de belangen van werkgevers en de kenmerken van het kwalifi-

catieraamwerk te vertalen in voordelen voor werkgevers, kan hun betrokkenheid bij het kwalifi-

catieraamwerk worden vergroot.  
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Hoofdstuk 5 

NLQF proposities voor Nederlandse werkgevers 

In dit hoofdstuk vertalen we de toepassingen van het SCQF en de ervaring van werkgevers in 

Schotland met het SCQF, naar zeven proposities waarvan we veronderstellen dat ze de inte-

resse van Nederlandse werkgevers voor het NLQF zullen wekken. Een propositie is een aan-

bod of een belofte waarin de kenmerken en eigenschappen van het NLQF zo zijn omschreven, 

dat duidelijk is op welke manier deze voorzien in de specifieke behoefte van werkgevers. We 

geven aan waarop de proposities zijn gebaseerd en wat het NCP NLQF zou kunnen doen om 

de propositie voor werkgevers in Nederland verder uit te werken. 

 

Propositie 1 

Met het NLQF weet je wat kwalificaties waard zijn in Nederland en daarbuiten 

Het SCQFP besteedt veel aandacht aan werkgevers uitleggen welke kwalificaties er in Schot-

land zijn en hoe deze zich onderling verhouden. Schotse werkgevers weten dat niet goed. Het 

landschap aan kwalificaties in Schotland en daarbuiten is complex.  

 

We geven het NCP NLQF in overweging om werkgevers in Nederland naar het Schotse voor-

beeld allereerst inzicht te geven in de verschillen en overeenkomsten tussen de typen kwalifica-

ties in Nederland en daarbuiten. Daarvoor zijn in Nederland in het verleden al schema’s ontwik-

keld, zoals weergegeven in Figuur 13. 

 

Figuur 13 Relatie Nederlandse kwalificaties en NLQF- en EQF-niveaus 

 

 

 

Bij het SCQFP merkten we op dat soortgelijke schema’s in uiteenlopende vormen en maten 

gebruikt en ingezet worden. De schema’s zijn beschikbaar in A4, A5, ansichtkaartformaat maar 

ook bijvoorbeeld als muismat. 

 

In Schotland kwamen we handige leaflets tegen die goed laten zien hoe het SCQF als overkoe-

pelende raamwerk duidelijkheid schept in een zeer divers, veranderend en rijk geschakeerd 

landschap van kwalificaties. Erg succesvol is - zo begrepen we van het SCQFP Executive 

Team - de vergelijking tussen kwalificaties uit het heden en het verleden, ofwel ‘Old versus 

New’.  
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We geven het NCP NLQF in overweging om naar Schots voorbeeld vergelijkingstabellen te 

ontwikkelen waarin verouderde kwalificaties zoals de lagere technische school (lts), het lager 

huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno), de meao en het kort middelbaar beroepsonderwijs 

vergeleken kunnen worden met de huidige kwalificaties - zoals het vmbo en de mbo 1, 2, 3 en 4 

- en de daaraan verwante NLQF-niveaus. Medewerkers van het SCQFP Executive Team geven 

aan dat het voor werkgevers een eyeopener is als zij zien wat de diploma’s die zij kennen uit 

het verleden, vandaag de dag waard zijn. 

 

Het NLQF zou er verder aan kunnen denken om een vergelijkingstabel te maken waarin de 

kwalificaties in Nederland vergeleken worden met kwalificaties in andere landen in Europa. Dit 

naar voorbeeld van het Schotse voorbeeld, waarin duidelijk wordt hoe de kwalificaties binnen 

het Verenigd Koninkrijk zich tot elkaar verhouden. 

 

De SCQF leaflets maken duidelijk dat het SCQF een raamwerk is waarmee uiteenlopende 

kwalificaties onderling vergeleken kunnen worden. In praktische zin zou het NCP NLQF kunnen 

overwegen om werkgevers te stimuleren de hoogst genoten opleiding van hun medewerkers te 

vertalen naar een NLQF-niveau, en dat niveau vast te leggen in het personeelsbestand. Op die 

manier kan een werkgever een overzichtelijk beeld vormen over het totale opleidingsniveau in 

de organisatie. En met dat gegeven kan een werkgever bepalen of het opleidingsniveau  

voldoende is voor de bedrijfsvoering in de toekomst en daar gericht actie op ondernemen. 

 

Propositie 2 

Met het NLQF kun je trainingen, opleidingen en leerdoelen overzichtelijk ordenen 

Naar goed voorbeeld van de VQ Finder, ontwikkeld door NHS Education for Scotland (NES), 

zou het NCP NLQF kunnen overwegen om Nederlandse werkgevers te stimuleren het NLQF 

raamwerk te gebruiken om het niveau van hun trainingen en opleidingen en de daaraan gekop-

pelde leeruitkomsten aan te duiden. Met het raamwerk kunnen trainingen en opleidingen over-

zichtelijk geordend worden, zonder dat dit direct hoeft te leiden tot een formele inschaling.  

 

Het ontwikkelen van een interactieve database zoals die van de NHS Education for Scotland 

(NES) is uiteraard niet de taak van het NLQF. De VQ Finder laat als voorbeeld wel zien dat 

werknemers door de overzichtelijke ordening van trainingen en opleidingen met behulp van het 

SCQF raamwerk, gericht kunnen zoeken naar een geschikte vervolgopleiding die één stap 

verder reikt dan de hoogstgenoten opleiding van medewerkers. Werkgevers kunnen medewer-

kers met een mbo-4 opleiding (NLQF 4) gericht stimuleren trainingen en opleidingen te volgen 

op minimaal NLQF 5.  

 

De gedachte achter deze propositie is dat het informeel gebruik van het NLQF raamwerk als 

ordeningsinstrument voor trainingen en opleidingen, de stap naar formele inschaling van kwali-

ficaties zal bevorderen. Bij deze propositie is het de bedoeling de NLQF-niveaus als algemeen 

geldend denkkader te promoten, en de aanduidingen NLQF-1 tot en met NLQF-8 te verankeren 

in het dagelijkse spraakgebruik van werkgevers en werknemers. Het NCP NLQF en werkgevers 

zullen bij deze propositie wel duidelijk moeten maken dat werknemers aan een informele aan-

duiding van het niveau van een training of opleiding geen rechten kunnen ontlenen. 
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Propositie 3 

Met het NLQF vergroot je de kans dat je de juiste medewerkers vindt in de arbeidsmarkt 

Eén van de ambities van het SCQFP is dat werkgevers het SCQF niveau als aanduiding gaan 

gebruiken in personeelsadvertenties. Het SCQFP veronderstelt dat het noemen van SCQF 

niveaus in personeelsadvertenties beter is dan het noemen van een specifieke kwalificatie. Het 

argument is dat het benoemen van het SCQF niveau ervoor zorgt dat er kandidaten zullen 

reageren die weliswaar niet beschikken over de genoemde kwalificatie, maar wel de benodigde 

kennis en ervaring hebben. En dat vergroot de kans dat een werkgever de juiste kandidaat vindt 

voor de betreffende vacature. 

 

We geven het NCP NLQF twee dingen in overweging. Allereerst om, net als het SCQFP, elke 

maand personeelsadvertenties te onderzoeken op het gebruik van NLQF-levels om de gewens-

te kwalificaties aan te duiden. Ten tweede kan het NCP NLQF - bijvoorbeeld in een campagne 

of op andere wijze - Nederlandse werkgevers stimuleren om in personeelsadvertenties het 

gewenste kwalificatieniveau in termen van het NLQF aan te duiden. 

 

Propositie 4 

Het NLQF helpt om vereisten voor een functie helder en consistent te formuleren 

De SCQF How To brochures maken duidelijk dat het SCQF raamwerk helpt om de kennis en 

vaardigheden die nodig zijn om een functie of een verzameling functies uit te voeren, adequaat 

te beschrijven. Om dat te doen, heeft het SCQF Partnership twee instrumenten ontwikkeld. Dat 

zijn de SCQF Employer Levelling Tool en de SCQF Level Descriptors. 

 

Het NCP NLQF zou in navolging van het SCQFP soortgelijke hulpmiddelen kunnen ontwikke-

len. De hulpmiddelen hebben als doel werkgevers te helpen om de kennis en vaardigheden die 

nodig zijn om een functie uit te oefenen in een gestandaardiseerde competentietaal te beschrij-

ven. Een hertaling van de Schotse brochures behoort daarbij tot de mogelijkheden. Met deze 

instrumenten kan het NCP NLQF bijzonder praktische instrumenten aanbieden aan werkgevers, 

die van grote waarde kunnen zijn bij het opstellen van een functieprofiel. 

 

Het grote voordeel van de genoemde instrumenten is dat er een gestandaardiseerde competen-

tietaal aan ten grondslag ligt. Een taal die het mogelijk maakt om gevalideerde leerpaden te 

definiëren waarin de stappen exact en met grote precisie gemarkeerd kunnen worden. Zo geeft 

de SCQF Employer Levelling Tool aan dat op SCQF niveau 4 een medewerker werkt onder 

directe supervisie en begeleiding, terwijl hij/zij op niveau 5 in staat moet zijn zelfstandig 

zijn/haar werkzaamheden te plannen en organiseren, en minimale supervisie voldoende moet 

zijn. Het verschil tussen die twee omschrijvingen is het verschil tussen een feitelijk en een ge-

wenst niveau van autonomie. En dat verschil is de grondslag voor workforce development. 
  



 

44 Goed voorbeeld doet goed volgen. Onderzoek employer engagement strategy SCQF Partnership 

Propositie 5 

Met het NLQF kun je de kwaliteit van trainingen en opleidingen waarborgen 

Uit het interview met het Scottish Police College kwam naar voren dat het SCQF een belangrijk 

middel is om de kwaliteit van training en opleidingen te waarborgen. Credit rating brengt auto-

matisch met zich mee dat er eindtermen zijn vastgesteld en dat formeel is vastgelegd hoe het 

realiseren van de eindtermen wordt getoetst.  

 

Inschaling in het NLQF kan interessant zijn voor werkgevers in Nederland die eigenaar zijn van 

een groot aantal kwalificaties en waar de kwaliteit van opleidingen cruciaal is voor het functione-

ren van het personeel. We geven het NCP NLQF in overweging organisaties met een uitgebreid 

opleidingsportfolio te identificeren en na te gaan of inschaling in het NLQF kan worden ingezet 

om de kwaliteit van het portfolio te versterken. Het NCP NLQF heeft daarin ervaring met de 

Koninklijke Marechaussee. Te denken valt aan andere onderdelen van de Nederlandse krijgs-

macht, de Nederlandse Politieacademie
2
 en de grote IT-bedrijven als Oracle, SAP en Microsoft. 

 

Propositie 6 

Het NLQF vergroot de kansen van je medewerkers op de arbeidsmarkt 

Uit het interview met het Scottish Police College kwam naar voren dat inschaling in het SCQF 

ertoe heeft bijgedragen dat de waarde van een aantal opleidingen van het Scottish Police  

College door hogescholen, colleges en universiteiten erkend worden en onderdeel zijn van 

meerdere ‘articulation routes’. Een ‘articulation route’ is een leerroute die een student aflegt in 

de aanloop naar een regulier diploma of degree. 

 

Dit betekent concreet dat een politiemedewerker die aan het Scottish Police College bijvoor-

beeld de training Strategic Community Safety Management Course met succes heeft afgerond, 

30 studiepunten krijgt op SCQF level 11 die kunnen meetellen voor een Post Graduate Certifi-

cate in Multi Professional Working aan de University of Stirling. 

 

We attenderen het NCP NLQF erop dat organisaties die hun medewerkers stimuleren een regu-

lier diploma te halen om daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, een interes-

sante doelgroep zijn. Door bedrijfsopleidingen van een credit rating te voorzien en in te schalen 

in het NLQF, ontstaat in theorie de mogelijkheid dat bedrijfsopleidingen formeel een onderdeel 

gaan vormen van curricula die leiden tot een regulier diploma. Het NLQF zal in die ontwikkeling 

naar verwachting een cruciale rol kunnen vervullen. Het geeft het NCP NLQF de mogelijkheid 

de totstandkoming van strategische samenwerkingsverbanden tussen het reguliere onderwijs 

en het bedrijfsleven op dit punt te bevorderen. 
  

……………………………………………. 
2
 De Politieacademie lijkt voor de hand te liggen omdat deze organisatie gebruikt maakt van het EQF-

raamwerk om het niveau van haar opleidingen aan te duiden. 
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Propositie 7 

Het NLQF zorgt ervoor dat het aantal gekwalificeerde werknemers toeneemt 

Het interview met Oracle Academy laat zien hoe credit rating en inschaling in het SCQF kan 

helpen om het tekort aan gekwalificeerde IT-medewerkers op de arbeidsmarkt terug te dringen. 

Credit rating en inschaling in het SCQF hebben ervoor gezorgd dat trainingen ontwikkeld door 

de Oracle Academy vrij toegankelijk zijn voor studenten die een opleiding volgen aan een groot 

aantal colleges, hogescholen en universiteiten in Schotland. 

 

Het NCP NLQF kan overwegen in Nederland organisaties als Oracle, Microsoft of SAP te bena-

deren met de vraag of zij naar Schots voorbeeld geïnteresseerd zijn om hun interne opleidingen 

in te laten schalen in het NLQF
3
. Tegelijkertijd zou het NCP NLQF in samenwerking met de 

genoemde organisaties het initiatief kunnen nemen om hogescholen en universiteiten te bena-

deren met de vraag of zij op hun beurt naar Schots voorbeeld interesse hebben in het opnemen 

van modules ontwikkeld door de genoemde organisaties. Het grote voordeel is dat het reguliere 

onderwijs dan beschikt over opleidingen die zijn gebaseerd op de meest recente technologische 

kennis en inzichten. 

 

Oracle Schotland heeft aangegeven het gesprek met het NCP NLQF graag te voeren. Oracle 

heeft daarbij een duidelijk belang. Het bedrijf heeft behoefte aan gekwalificeerde medewerkers, 

en wil graag bijdragen aan het algemene belang dat het tekort aan bekwame arbeidskrachten in 

de IT-sector in Europa zo snel mogelijk wordt teruggedrongen. 

……………………………………………. 
3
 Oracle heeft de voorkeur uitgesproken voor één Europese inschaling van haar opleidingen. In de huidige 

situatie moet Oracle één en dezelfde opleiding in ieder afzonderlijk Europees land iedere keer opnieuw 

laten inschalen. Wellicht kan de inschaling in het NLQF versneld worden gerealiseerd voor de opleidingen 

die in Schotland al van een credit rating en inschaling zijn voorzien. 
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Hoofdstuk 6 

Aanbevelingen voor NCP NLQF 

In dit hoofdstuk zetten we een aantal praktische aanbevelingen voor het NCP NLQF op een rij. 

De aanbevelingen moeten ervoor zorgen dat de proposities zoals beschreven in hoofdstuk 5 zo 

helder mogelijk voor het voetlicht komen en werkgevers zullen aanzetten (meer) gebruik te 

maken van het NLQF. 

 

We concluderen dat er vier aspecten van de employer engagement strategy van het SCQF 

Partnership zijn die het NCP NLQF kan gebruiken om werkgevers in Nederland te stimuleren 

(meer) gebruik te maken van het NLQF. Het eerste aspect is de manier waarop het SCQFP is 

georganiseerd. Het tweede aspect is de manier waarop het SCQFP gebruik maakt van marke-

tingcommunicatie technieken. Het derde aspect is de gestructureerde en gefaseerde manier 

waarop het SCQFP werkgevers benadert. Het vierde aspect komt voort uit de manier waarop 

de drie geïnterviewde werkgevers het SCQF in de praktijk gebruiken. 

 

We realiseren ons dat er een gerede kans is dat het NCP NLQF een deel van de aanbevelingen 

in meer of mindere mate al toepast. De aanbevelingen moeten daarom ook worden gezien als 

een stimulans om de huidige aanpak van het NCP NLQF opnieuw tegen het licht te houden. 

 

Aanbeveling 1 

Vorm partnerships en betrek werkgevers structureel in de organisatie van het NCP NLQF 

We raden het NCP NLQF aan om na te gaan of er naar Schots voorbeeld organisaties zijn die 

het belang van het NLQF onderschrijven en het NCP NLQF willen ondersteunen om werkge-

vers te stimuleren meer gebruik te maken van het NLQF. Een praktisch aanbeveling aan het 

NCP NLQF is om een inventarisatie te maken van organisaties
4
 die hiervoor in aanmerking 

komen, en te benoemen wat het voordeel van een samenwerking voor hen zou kunnen zijn. 

 

We raden het NCP NLQF aan om te kijken of het naar Schots voorbeeld voordelig is om werk-

gevers structureel onderdeel te laten zijn van de NCP NLQF organisatie. Uit de huidige organi-

satie van het NCP NLQF maken we op dat werkgevers geen zitting hebben in de Programma-

raad, de Commissie Kwaliteit en de Commissie Inschaling. Met name in de Programmaraad 

waarin alle besluiten over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties en 

het beleid van het NCP worden genomen, is een vertegenwoordiging van werkgevers aan te 

bevelen. Dat zou naar Schots voorbeeld kunnen door middel van coöptatie. Dit wil zeggen dat 

de huidige leden van de Programmaraad een werkgever of een vertegenwoordiger van werk-

gevers vragen om zitting te nemen in de raad. De betrokkenheid van werkgevers bij het NLQF 

……………………………………………. 
4
 Dat zouden de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen kunnen zijn, maar 

ook is te denken aan de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de Dienst Uitvoering  

Onderwijs (DUO) verantwoordelijk voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) en het Centraal 

Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Samenwerkingsverbanden in het kader van de Human 

Capital Agenda of met de kenniscentra verenigd in de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsle-

ven (SBB) kunnen ook worden overwogen. 
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kan in ieder geval direct worden vergroot door naar Schots voorbeeld een NLQF Forum op te 

richten waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn die belang hebben bij de inschaling in het 

NLQF van kwalificaties die niet door de overheid gereguleerd zijn. 

 

Wij raden het NCP NLQF aan te onderzoeken met welke personen en/of Nederlandse organisa-

ties samengewerkt kan worden om werkgevers te interesseren voor het NLQF en hen hierover 

voor te lichten. Dat kan naar Schots voorbeeld in de vorm van een partnership met professio-

nals als Tricia Hunter, Janette Young en hun organisaties. We raden het NLQF aan op zoek te 

gaan naar personen en/of organisaties die het NLQF een warm hart toedragen, workshops 

kunnen ontwikkelen en geven en zelf een goed netwerk hebben onder werkgevers. We stellen 

ons voor dat dit slagvaardige personen en/of organisaties zijn die zich ook kunnen vinden in 

een geringe fee voor hun inspanningen en die de samenwerking met het NCP NLQF zien als 

een kans op het verwerven van opdrachten. Ook raden we het NCP aan om - ook weer naar 

het Schotse voorbeeld - een samenwerking met de Kamer van Koophandels te onderzoeken. 

 

Aanbeveling 2 

Zet heldere en toegankelijke marketingcommunicatie in 

We raden het NCP NLQF aan te toetsen in hoeverre de communicatie vanuit het NCP NLQF 

duidelijk maakt hoe het gebruik van het NLQF er in de praktijk uitziet, welke gevolgen dat heeft 

voor de dagelijkse manier van handelen en welke voordelen dat oplevert. Eerder onderzoek van 

ProfitWise toonde aan dat eigenaren van kwalificaties die concreet voor ogen hebben op welke 

manieren zij het NLQF in de praktijk willen toepassen, eerder geneigd zijn hun opleidingen in te 

laten schalen in het NLQF. Dit vergeleken met eigenaren van kwalificaties die daarover een 

minder duidelijk idee hebben. We raden het NCP NLQF aan om vooral goed te kijken naar de 

twee zogenaamde How To Guides, de Employer Levelling Tool en de overige support materials 

ontwikkeld door het SCQFP. Dit zijn documenten die laten zien wat er concreet gedaan moet 

worden om het SCQF in de praktijk toe te passen.  

 

We raden het NCP NLQF aan om de communicatiematerialen van het NCP NLQF te vergelijken 

met die van het SCQFP en te kijken welke elementen uit het SCQFP portfolio (guides, leaflets, 

postcards, muismatten, videoclips) het portfolio van NCP NLQF zou kunnen verrijken. 

 

Verder raden we NCP NLQF een heldere visie te formuleren over de manier waarop werkge-

vers in Nederland het NLQF binnen 5 tot 10 jaar zullen gebruiken. Die visie zal richting geven 

aan het bepalen en definiëren van een Werkgevers Engagement strategie. Bovendien, zoals 

Aileen Ponton zegt, als je weet wat je visie is, weet je ook precies welke impact analyses er 

nodig zijn om te bepalen of de strategie heeft gewerkt. Dat sluit aan bij het pleidooi van Ponton 

voor evidence-based onderzoek en haar aanbeveling om het verhaal dat je communiceert te 

ondersteunen met bewijs, bij voorkeur verzameld door een onafhankelijke partij. We raden het 

NCP NLQF aan toe te werken naar een evidence-based onderzoeksplan en zich hierbij te laten 

inspireren door het onderzoeksplan van het SCQFP dat een - zich herhalende - cyclus van drie 

jaar beslaat. 
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Aanbeveling 3 

Zorg voor een gefaseerde integrale aanpak om werkgevers te betrekken 

ProfitWise adviseert het NCP NLQF om bij het samenstellen van een Werkgevers Engagement 

strategie een voorbeeld te nemen aan de gestructureerde aanpak van het SCQFP. De bouw-

stenen van de Schotse strategie zijn goed doordacht, slim gefaseerd en leiden stap voor stap 

naar een credit rating. De aanpak loopt van schriftelijke voorlichting via presentaties op confe-

renties, taster sessions, in-depth workshops naar persoonlijke begeleiding bij de credit rating 

van opleidingen en trainingen. Een essentieel onderdeel van de uitvoering van de strategie is 

dat er één of meerdere dedicated medewerkers zijn die werkgevers continu en proactief stimu-

leren een volgende stap in de reeks te nemen. In sales termen wordt dat ook wel 'funnel ma-

nagement’ genoemd, waarbij de opeenvolgende fasen de ‘funnel’ ofwel trechter vormen. In het 

voorbeeld van het SCQFP zijn het de ‘trusted partners’ Tricia Hunter en Janette Young die 

hiervoor zorgen. 

 

Aanbeveling 4 

Zoek aansluiting bij de strategische belangen van werkgevers 

ProfitWise adviseert het NCP NLQF goed te kijken naar de initiatieven van het NES/NHS, het 

Scottish Police College en de Oracle Academy. De initiatieven laten zien dat credit rating er niet 

alleen voor zorgt dat door de overheid gereguleerde en niet door de overheid gereguleerde 

opleidingen onderling vergeleken kunnen worden, maar ook dat dit de uitwisselbaarheid van de 

opleidingen mogelijk maakt. Inschaling in het NLQF kan bevorderen dat wetenschappelijke en 

technologische kennis afkomstig uit het bedrijfsleven in de vorm van training en opleiding on-

derdeel gaat vormen van het curriculum van hogescholen en universiteiten. Competencies 

verworven als gevolg van bedrijfsopleidingen kunnen meetellen voor een diploma, en het aantal 

afgestudeerden dat beschikt over kennis die voor het bedrijfsleven relevant en direct toepas-

baar is, kan als gevolg van inschaling in het NLQF toenemen. ProfitWise ziet in dit toekomst-

perspectief een duidelijke kans om werkgevers te interesseren voor het NLQF.  

 

In het bijzonder adviseert ProfitWise het NCP NLQF voorbeelden van uitwisselingen van oplei-

dingen en trainingen tussen het bedrijfsleven en hogescholen en universiteiten in Nederland te 

inventariseren, te evalueren en na te gaan hoe inschaling van opleidingen en trainingen uit het 

bedrijfsleven in het NLQF de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven zou kun-

nen bevorderen en versterken. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage I 

Interviews medewerkers SCQF Partnership Executive Team 

Interview 

Aileen Ponton, Chief Executive SCQFP 

Aileen Ponton was de eerste werknemer van het SCQF Partnership, en heeft dit mede opgezet. 

 

Achtergrond 

Aileen vertelt dat het SCQF raamwerk is gelanceerd in 2001, als een samenwerking tussen de 

universiteiten, de belangrijkste qualifications bodies en de Schotse overheid. Het eerste SCQF 

implementatieplan loopt van 2001 tot 2006. In 2006 heeft een onafhankelijke review commissie 

beoordeeld hoe succesvol het implementatieplan tot dan was geweest, aldus Aileen. De review 

commissie stelde vast dat ‘getting the mainstream qualifications into the framework’ (zoals de 

degrees van de universiteiten en diploma’s) geslaagd was, maar dat de bredere visie van het 

raamwerk - het opnemen van formeel en niet-formeel leren en professional body qualifications 

in het raamwerk - nog niet was bewerkstelligd (uitgezonderd de Politie sector en de National 

Healthcare). Dit werd voor een groot deel toegeschreven aan het feit dat iedereen van de 

SCQF stuurgroep hun eigen fulltime werk heeft, heeft en zich dus niet volledig dedicated kon 

bezighouden met het raamwerk. De review commissie stelde voor om een onafhankelijke orga-

nisatie op te richten die eigenaarschap zou nemen voor het raamwerk. Een kleine, volledig 

neutrale organisatie met een faciliterende rol, met genoeg invloed om dingen voor elkaar te 

krijgen. Dit leidde tot de oprichting van het SCQF Partnership in november 2006. Aileen is in juli 

2007 in dienst gekomen van het SCQFP, en kreeg als taak om de organisatie op te zetten, 

personeel te werven en een geschikte locatie te vinden. 

 

Opzet raamwerk 

Aileen benadrukt dat het vanuit de stuurgroep en de Schotse overheid een zeer bewuste keuze 

is geweest om het SCQF Partnership op te zetten als een Arm’s-Length Organisation (ALO). ‘It 

should be beyond influence of government’, in de woorden van Aileen. Het gaat om de ‘lear-

ners’, en niet om wat de regering, overheid en politiek willen. Om die reden is besloten om het 

SCQFP op te zetten als een charitable organisation (liefdadigheidsorganisatie). In de UK kun 

je niet gestuurd worden door de overheid als je een liefdadigheidsorganisatie bent. Aileen: ‘This 

means we are beyond the reach of government. Government has an observer seat on my 

board, but they cannot direct us to do anything, otherwise we will lose the charitable status. 

That was a complete agreement across all parties, all ministers.’ Het is volgens Aileen het enige 

framework in de wereld dat op die manier is opgezet. 

 

Deze opzet heeft veel positieve kanten, aldus Aileen, maar brengt ook twee belangrijke nadelen 

met zich mee. Het eerste nadeel is dat het SCQFP niet kan teruggrijpen op wetgeving om iets 

voor elkaar te krijgen. Aileen: ‘There is no legislation for this company, there is no legislation for 

organisations to engage with us. It is completely voluntarily.’ Daarom draait alles wat het 

SCQFP doet om het betrekken (‘engage’) van anderen bij hun organisatie en raamwerk. De 

naam SCQF Partnership zegt het helemaal. Het andere nadeel is de gevolgen voor financie-

ring. Het SCQFP kreeg een subsidiebedrag (‘grant)’ toegewezen, met de boodschap dat het 
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niet genoeg was om de organisatie te kunnen draaien, en dat ze op zoek moesten gaan naar 

andere financiering (’funding’). Dat is een hele uitdaging, aldus Aileen, ook omdat de reacties 

vaak zijn dat men vindt dat de regering het partnership zou moeten financieren. Ondanks dat 

zegt Aileen dat ze vindt dat dit de juiste beslissing en aanpak is geweest voor het framework. 

‘Having it beyond the reach of government makes a huge difference.’ Ze vertelt dat andere 

frameworks - zoals in Engeland - steeds moeten veranderen als er weer een nieuwe minis-

ter/nieuwe regering aantreedt. Met andere woorden, geen stabiliteit en continuïteit. Daar heeft 

het SCQFP geen last van. 

 

Partners en stakeholders 

Er wordt bij het SCQFP onderscheid gemaakt tussen partners en stakeholders. Aileen bena-

drukt het belang van partners voor het SCQFP. ‘Partnership is embedded in our culture, our 

values, in the way we conduct our work.’ Wie zijn de partners van het SCQFP? Aileen: ‘Our 

main partners are those sitting on our board. They are legally identified within our memorandum 

and articles as having a co-ownership of the framework.’ Deze partners zijn: 

 Universities Scotland 

 College Development Network 

 Scottish Qualifications Authority 

 Quality Insurance Agency (QIA). 

In het memorandum en articles van het SCQFP is vastgelegd dat de Board voorgezeten wordt 

door een onafhankelijke voorzitter, die aan géén van de partners verbonden is. Op dit moment 

is dat Sr. Andrew Cubie. Er is ook een Board director die de stem van werkgevers vertegen-

woordigt. Dat is Jack Matthews.  

 

Een veel bredere groep is de groep van stakeholders. Zij - in totaal ongeveer dertig - zijn ver-

enigd in het SCQF Forum. De werkgevers zijn als gebruikers van het raamwerk ook stakehol-

der. In het SCQF Forum zijn drie verschillende groepen werkgevers vertegenwoordigd. Er is 

een Quality Committee die zich bezighoudt met de kwaliteit van het raamwerk, hoe het gebruikt 

wordt, en wat de relatie is ten opzichte van andere frameworks wereldwijd. Deze commissie 

wordt aangestuurd door de Board en rapporteert terug naar de Board. Het Forum is opgericht 

als Arm’s-Length, met Aileen Ponton als voorzitter, en wordt niet aangestuurd door de Board. 

Daardoor is het Forum vrij om - via Aileen - advies te geven. 

 

Rol SCQFP 

Aileen legt uit dat het SCQFP een tweeledige rol heeft. ‘We see ourselves as very much having 

a joint role. We have to make sure that our institutions and providers of learning are thinking 

about access, about progression, developing curriculum. And we have to look at employers in 

terms of understanding what comes out of our institutions, but also what it is they are offering in 

terms of workplace learning, which is a big part of a lifelong learning strategy.’ 

 

Belang betrokkenheid Schotse werkgevers  

Op de vraag waarom de betrokkenheid van de Schotse werkgevers belangrijk is voor het suc-

ces van het SCQF, antwoordt Aileen dat het besef steeds meer doordringt dat niet alleen de 
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overheid investeert in het opleiden en onderwijzen van mensen, maar ook de werkgevers - in 

tijd en geld - enorm bijdragen aan het opleiden van medewerkers. Dat geluid laten de werk-

gevers zelf ook zeer duidelijk horen. Zoals Aileen zegt: ‘There has been quite a cultural shift in 

Scotland about the fact that employers are pivotal to what we do. And the current government is 

really focused on the need to have a strong balance between employer and education, between 

business and education. Very strongly. So in one sense we are simply keeping up with the 

national mood, but also we absolutely agree that in order for the framework to be successful, 

employers have to understand and use it.’ Dat is zeker belangrijk wat betreft het inzetten van 

het raamwerk om leermogelijkheden te verbeteren, voor progression, articulation, credit trans-

fer. En dat is ook belangrijk in de missie van het SCQFP om het SCQF raamwerk a ‘national 

language’ te maken - in de zin dat iedereen praat over bijvoorbeeld SCQF level 5 en 6 - en 

begrijpt waar het over gaat. Zeker ook de werkgevers, want Aileen benadrukt dat niet alleen de 

‘learners’ moeten begrijpen wat de betekenis is van hun SCQF level en de waarde van de cre-

dits (credit value) van de kwalificaties die op hun certificaat vermeld staan
5
, maar ook hun 

werkgevers. Het is cruciaal dat als een werknemer zegt: ‘Ik heb een totaal van 220 credits op 

level 7’, zijn of haar werkgever dit kan plaatsen en begrijpt wat dat inhoudt.  

 

Activiteiten SCQFP voor werkgevers  

Hoe draagt het SCQFP bij aan de wens van de huidige regering, het samenwerken tussen de 

onderwijssector en de werkgevers? Aileen noemt een aantal concrete zaken. Allereerst de 

werkgevers helpen om kwalificaties beter te begrijpen. Bijvoorbeeld door de folder ‘Old versus 

New: Scottish National Qualifications - SCQF levels and timelines’ samen te stellen. Daarmee 

werd voldaan aan de grote vraag vanuit het mkb, die ging over de veranderde kwalificaties. Het 

tweede wat het SCQFP doet, heeft te maken met de waarde van leren. Het SCQFP stimuleert 

werkgevers erover na te denken om, waar dat opgaat, hun trainings- en opleidingsprogramma’s 

te laten credit raten met het SCQF raamwerk, ‘to set alongside our big national qualifications.’ 

Microsoft, Oracle en nog veel meer werkgevers doen dat al. Zoals Aileen zegt: ‘It’s about work-

ing with employers to see what you do in terms of your on-the-job training and your onsite train-

ing is valued and should be valued. And whilst you might give your candidate a certificate and 

they are quite pleased at that, for many of them having something that has the national recogni-

tion of the SCQF logo, and the level and the credit value is a big thing.’  

 

Het derde wat het SCQFP doet richting werkgevers, is een wat nieuwere activiteit. Aileen zegt 

dat één van de ambities altijd is geweest om de level descriptors die onderliggend zijn aan het 

raamwerk te laten ‘leven’ voor iedereen, als een op zichzelf staand iets. Veel werk dat het 

SCQFP de afgelopen vijf jaar heeft gedaan, is de level descriptors evenveel te gebruiken als 

het raamwerk. Een voorbeeld daarvan zijn de SCQF Employer Guides, gidsen voor werkgevers 

waarin het SCQFP werkgevers ondersteunt om level descriptors te gebruiken om job-rules, job-

specifications, workforce development agenda’s te ontwikkelen. Een ander voorbeeld zijn de 

door het SCQFP ontwikkelde producten die zich richten op jonge mensen in de leeftijd van 16 

tot 19 jaar, waarin de level descriptors worden gebruikt als een gesprekstool. Aileen: ‘To enable 

young people to voice some of their skills and experiences that they maybe don’t th ink of as 

skills and experiences, because they think of them as just being qualifications.’ 

……………………………………………. 
5
 Ze krijgen een certificaat van hun Qualification body 
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Doelen SCQFP 

Aileen noemt drie doelen die het SCQFP nastreeft. Dat zijn: 

 De kwaliteit en integriteit van het raamwerk in stand houden 

 Het raamwerk ontwikkelen als tool voor een leven lang leren 

 Onderhouden van relaties met Europese en internationale organisaties. 

Nu het framework goed staat wat betreft de inhoud, gaat de meeste aandacht van het SCQFP 

de laatste vijf jaren uit naar het tweede doel. Daar gaat het vooral om promotie, engagement, 

bewustzijn kweken, met de pers werken, met de stakeholders werken, met ouders, met onder-

wijzers. En daarbij zijn de werkgevers van cruciaal belang. In de uitvoeringsplannen van de 

laatste drie jaar hebben de werkgevers en scholen prioriteit. 

 

Bekendheid SCQF raamwerk  

Het SCQFP doet jaarlijks onderzoek naar de bekendheid van het SCQF raamwerk onder werk-

gevers. Geconstateerd moet worden dat die nog steeds niet hoog is en zeker beter kan. Aileen 

vertelt dat op de Board meeting in september 2014 uitgebreid is besproken hoe ze dit kunnen 

verbeteren. Wat het SCQFP de laatste jaren vooral heeft gedaan om andere organisaties als 

‘broker’ oftewel tussenpersoon inzetten, zoals de Chambers of Commerce (Kamers van Koop-

handel); Federation of Small Business; Trade Associations et cetera. De Board en het SCQFP 

is van mening dat deze strategie nog steeds de goede is. Wel hebben ze bij de Schotse over-

heid een aanvraag ingediend voor een klein bedrag voor extra mankracht voor twee jaar. Het is 

nog niet duidelijk of dit wordt ingewilligd, en het is de vraag, zoals Aileen zegt, of dit gaat gebeu-

ren in deze toch nog economisch moeilijke tijden. 

 

Kern employer engagement strategie 

Het is duidelijk dat er door het SCQFP al heel veel werk is verzet. De producten - zoals folders, 

brochures, gidsen, website - en diensten die het SCQFP aanbiedt, zijn goed, betrouwbaar en 

nuttig voor de werkgevers, zo is de algehele opinie. Alleen, zo benadrukt Aileen, werkgevers 

willen niet ergens over lezen, maar willen iemand ‘in de ogen kunnen kijken’. Het moet voor en 

aan hen persoonlijk worden gebracht. Daarom is de extra financiering die is aangevraagd bij de 

overheid bestemd voor een extra medewerker van het SCQFP Executive Team, die zich volle-

dig en ‘dedicated’ aan het persoonlijk, face-to-face contact met werkgevers zal wijden en hen 

actief helpt. Dat is nu, gezien het kleine team dat het SCQFP heeft, niet mogelijk.  

 

Op de vraag of het SCQFP ook kosten kan doorrekenen voor haar diensten, is het antwoord 

van Aileen dat dat een lastige is. Dat heeft niet te maken met het feit dat ze een charitable or-

ganisatie zijn, maar met het uitgangspunt dat het SCQFP er is om de gemeenschap te dienen. 

Wat het SCQFP wel doet, is een annuleringsfee inbouwen voor hun gratis workshops. En ze 

rekent een fee door voor op maat gemaakte, in-company workshops voor bijvoorbeeld een 

bank (rond £1.000). Het gaat hier steeds om de balans tussen het feit dat het SCQFP graag 

werkgevers betrekt bij het raamwerk en gratis diensten voor hen zeer welkom zijn, en de nood-

zaak om ook inkomsten te genereren. Wat hierbij komt, is dat als het SCQFP aan werkgevers 

op maat diensten tegen betaling zou aanbieden, er op dit moment geen mankracht is om daar-

aan te voldoen. Vandaar ook het belang van het financieringsverzoek voor een extra medewer-

ker die zich uitsluitend op de werkgevers richt. Een ‘chicken and egg’ kwestie dus. 
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Aileen noemt de organisatie Skills Development Scotland (SDS) als een praktijkvoorbeeld 

waarmee het SCQFP inkomsten kan genereren. De SDS is een grote werkgever in Schotland 

met ongeveer 500 medewerkers. De organisatie is verantwoordelijk voor loopbaanbegeleiding 

van volwassenen en jongeren, voor het contact met werkgevers om zo de vraag naar bepaalde 

vaardigheden en de erkenning daarvan te creëren, en voor de financiering van bepaalde job 

related trainingen zoals een apprenticeships. Het SDS een belangrijke stakeholder voor het 

SCQFP, met wie ze ook een joint action plan hebben. De SDS heeft aan het SCQFP gevraagd 

om trainingen die medewerkers van het SDS volgen te ‘credit raten onto the framework’. Dit laat 

naar de medewerkers toe het commitment zien van het SDS, en de medewerkers krijgen certifi-

caten. Het zijn zeer verschillende trainingen die gegeven worden door zes verschillende oplei-

dingsaanbieders. Het SCQFP gaat deze trainingen laten credit raten, en zal hier ook een fee 

voor vragen. Dat is een nieuwe, zeer recente ontwikkeling. Wat het SCQFP gaat doen, is de 

verschillende aanbieders en een aantal van de SDS-staf trainen in credit rating en het proces 

managen van het credit raten, wat gebeurt door een Credit Rating Body. Aileen voegt hieraan 

toe: ‘We letten erop dat we terug kunnen naar de Board met de boodschap: we doen dit en het 

helpt ons met ons doel om kennis en begrip over het raamwerk te vergroten. Het feit dat we 

ervoor betaald krijgen, is waardevol, maar het gaat vooral om het eerste.’ 

 

‘Push’ of ‘pull’ strategie  

In de marketing kun je een ‘push’ of ‘pull’ strategie hanteren om mensen voor je product te 

interesseren. Aileen zegt hierover: ‘In alles wat we doen voor werkgevers, gaat het om het aan-

trekken van hen. Wij neigen dus naar ‘pull’. Voor de lange termijn geloven we dat dit de beste 

manier is. Het geeft je een veel stabielere omgeving, waarin mensen co-ownership ervaren. Met 

een ‘push-strategie’ voelen mensen zich meer verplicht, in de zin van ‘I am doing this, because I 

have been told to do it.’ Een voorbeeld daarvan is de SCQFP database. Aileen legt uit dat hierin 

op dit moment ook ruim vierhonderd trainings- en opleidingsprogramma’s opgenomen zijn van 

werkgevers, professional bodies, vrijwilligersorganisaties. Er is geen verplichting voor die orga-

nisaties om hun programma’s te laten credit raten. Sterker nog, ze hebben een Credit Rating 

Body moeten betalen om deze te laten credit raten. Het feit dat dit er zo veel zijn, zo stelt Ai-

leen, laat zien dat mensen de waarde ervan inzien. Aileen benadrukt ook dat het SCQFP veel 

tijd besteedt aan hoe je productkenmerken en concepten uitlegt in hele simpele taal die werk-

gevers, ouders en alle andere stakeholders begrijpen. Aileen: ‘We spent a lot of our time think-

ing about the words that we use, the way that we attract.’  

 

Belang van kristalheldere taal en marketingcommunicatie 

Aileen benoemt ook een bijzonder succesfactor: de Crystal Mark, een seal of approval die de 

organisatie Plain English Campaign verstrekt als ‘stamp of clear language’ oftewel keurmerk 

voor het gebruik van heldere taal. Dit keurmerk moet je echt ‘verdienen’, want de Plain English 

Campaign organisatie weegt elk woord op een goudschaaltje. Het Crystal Mark keurmerk zit nu 

op alle SCQF materialen die naar buiten gaan voor ‘learners’ en werkgevers, om hen aan te 

trekken en te interesseren voor het SCQF. Aileen vertelt ook dat toen zij in 2008 medewerkers 

voor de twee managersfuncties kon aannemen voor het SCQFP Executive Team, ze ook per se 

iemand met marketing en communicatie ervaring wilde. Dat was een belangrijke recruitment 

beslissing, waar ook de Board volledig achterstond. Die medewerker is Julie Cavanaugh. 
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Verhaal onderbouwen met bewijs 

Een goed verhaal kan iedereen vertellen. Daarom is het cruciaal dat er als ondersteuning van 

het verhaal bewijs wordt verzameld voor de betekenis van het raamwerk en de voordelen die 

het SCQF biedt. Aileen onderschrijft dit volledig, en zegt dat SCQFP dat zeker doet. Het 

SCQFP werkt met een onafhankelijk onderzoeksbureau dat een mix van onderzoeksmethoden 

gebruikt, zoals focusgroepen, face-to-face interviews met stakeholders, online sur-

veys/questionnaires. Er is een evidence-based onderzoeksplan dat een cyclus van drie jaar 

beslaat. Het eerste jaar is gekeken naar het bewustzijn (awareness), begrip van en gebruik van 

het raamwerk door universiteiten en colleges. Het tweede jaar naar bewustzijn, begrip van en 

gebruik bij ‘learners’ en scholen. Het derde jaar naar bewustzijn, begrip van en gebruik bij 

werkgevers. Het SCQFP heeft nu net deze cyclus van drie jaar doorlopen. In 2015 gaat ze - 

met de nieuwe cyclus - weer kijken naar universiteiten en colleges, en dit vervolgens bench-

marken tegen de bevindingen uit de eerste cyclus. Zo kunnen ze zien wat er de afgelopen drie 

jaar veranderd is. De bevindingen worden gepubliceerd op de website. Aan het eind van de 

tweede cyclus beschikt het SCQFP dan over 6 jaar aan ‘evidence’. 

 

In 2009-2010 heeft het SCQFP opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek ‘to look the 

value of the organisation’. Aileen: ‘We voelen allemaal dat het goed was om als een neutrale 

organisatie te werken en opgezet te zijn, maar de Board vond dat het goed was om hier ook 

ondersteuning voor te hebben vanuit onafhankelijk onderzoek. Dat bevestigde absoluut wat we 

dachten, namelijk dat de keuze voor een neutrale organisatie die niet verbonden is aan de 

overheid, de juiste was. En ook dat de ‘pull’ strategie, het aantrekken, en niet de ‘push’ strategie 

de beste aanpak is.’ 

 

Aanbevelingen Aileen voor NCP NLQF 

Gevraagd naar Aileens belangrijkste advies voor hun Nederlandse counterpart, het NCP NLQF, 

zegt ze: ‘Het is absoluut zo dat de constructie en de inhoud van het raamwerk moet kloppen en 

moet staan. Maar het gaat niet alleen om de technische details van het raamwerk. De volgende 

stap moet zijn dat je je ervan bewust bent welk verschil het raamwerk maakt. Waarom zou je er 

anders tijd en moeite in stoppen?’. Aileen koppelt hier ook het belang van een heldere en uitge-

kristalliseerde visie aan. Ze zegt: ‘Wees je er bewust van wat je visie is over 5 of 10 jaar. Onze 

visie is duidelijk: het framework als een nationale taal, die iedereen begrijpt en gebruikt. Eén 

van de dingen die wij doen, is dat we elke maand personeelsadvertenties analyseren, waarbij 

we kijken hoeveel daarvan SCQF levels vermelden in plaats van degrees of certificaten. Onze 

tweede visie gaat over bewustzijn en beter begrip van werkgevers en ouders over wat kwalifica-

ties zijn. En onze derde visie gaat over gelijke erkenning van formeel en niet-formeel leren. Dus 

wij weten precies wat onze visie is, en daarmee ook welke impact analyses er nodig zijn.’ 

 

Haar andere advies is om het verhaal dat je communiceert, te ondersteunen met bewijs, bij 

voorkeur verzameld door een onafhankelijke partij. In de woorden van Aileen: ‘If you stand up 

and tell a good story - and we can all tell a good story - , you have to have the backing. Other-

wise it is anecdote or hearsay, or ‘we think we are doing very well’.’ 
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Interview 

Julie Cavanaugh, Manager SCQFP 

Julie Cavanaugh is in 2008, toen het SCQFP Executive Team werd samengesteld, in dienst 

gekomen bij het SCQFP als manager. Ze heeft marketing- en communicatie werkervaring.  

 

Achtergrond employer engagement strategie 

Sinds het najaar 2008 is het SCQFP bezig met hun employer engagement strategie. Dat viel 

toevalligerwijs samen met het begin van de economische crisis. Julie was de enige medewerker 

die zich met werkgevers bezighield, en deed dit naast haar marketingcommunicatie werkzaam-

heden voor de andere sectoren waarop het SCQFP zich richt (zoals scholen, opleidingsaanbie-

ders, colleges, universiteiten en alle ‘learners’ in Schotland). Zij begon met werkgevers persoon-

lijk te benaderen, een aanpak die veel tijd in beslag nam en op dat moment niet zo effectief 

was. Zoals ze zelf zegt: ‘They were interested, but it wasn’t the right time necessarily for them to 

engage with the framework. They were struggling to survive at that time.’ Bijkomend punt was 

dat er bij het SCQFP nauwelijks financiering voor het benaderen van werkgevers was. 

 

Twee elementen: werken met partners en workshops 

Daarom richtte het SCQFP zich op een andere aanpak voor de werkgevers, waarin met part-

ners gewerkt werd en gezamenlijke projecten werden gestart die vaak werden gefinancierd 

door andere organisaties. Ook werden workshops ontwikkeld die tot doel hadden werkgevers te 

helpen om het credit rating proces te begrijpen, iets dat Julie omschrijft als ‘how do you go 

about having learning programs recognised onto the SCQF framework.’ 

 

Om het SCQF te promoten onder Schotse werkgevers, heeft het SCQFP dus bewust gekozen 

voor een strategie die bestaat uit twee elementen: 

 werken met partners, in plaats van zelf de werkgevers te benaderen 

 workshops ontwikkelen om bewustwording en interesse in het SCQF en in credit rating te 

stimuleren. Hieraan nemen een variëteit aan mensen deel: werkgevers; trainingsaanbie-

ders; vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties; community learning and develop-

ment people.  

Over de workshops zegt Julie: ‘They are incredibly popular. We run about nine or ten a year, 

they are free and they are pretty much always full.’ In totaal kunnen er14 mensen per workshop 

meedoen. Julie zegt ook dat ze de employer engagement strategie in de loop van de tijd gefi-

netuned hebben, en dat de meest effectieve aanpak is om met grote partners te werken. Bij-

voorbeeld met de SQA (Scottish Qualifications Authority), die een groot team heeft dat met 

werkgevers uit heel Schotland werkt.  

 

SCQFP projecten werkgevers 

In 2011 kreeg het SCQFP funding van de Funding Council om te kijken naar employer en-

gagement projecten. Julie: ‘The way it worked, was that we would engage with institutions and 

employers to look at developing learning pathways using SCQF tools.’ Dat gebeurde onder 

andere voor de watersport sector waar de opleidingsprogramma’s werden gecreditrate, en de 

juridische sector, waar gekeken werd naar Recognition of Prior Learning (RPL) en een leerpad 

werd ontwikkeld voor paralegals. Beide dragen bij aan workforce development. 
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Voor werkgevers heeft het SCQFP een Employer’s Toolkit ontwikkeld, ook weer gefinancierd 

door Skills Development Scotland (SDS). De toolkit was in eerste instantie niet zo ‘user friendly’. 

Hij is getest, en met de resultaten daarvan zijn er drie verschillende documenten gemaakt die 

veel makkelijker te gebruiken zijn. Eén over recruitment, één over workforce development en 

een ‘levelling tool’ die de level descriptors van het raamwerk in context zet zodat werkgevers ze 

kunnen gebruiken voor effectieve recruitment.  

 

Employer engagement strategie  

Julie vertelt dat er in 2009 een employer engagement strategie was opgezet. In 2011 is de 

financiering gekort, waardoor er tussen 2011 en 2014 geen strategie meer was en er vanuit het 

SCQFP weinig tijd besteed kon worden aan het benaderen en interesseren van werkgevers 

voor het SCQF. Dat is een hele lastige, want zoals Julie zegt: ‘If we don’t have any money to do 

anything, people are not going to know about us. If we don’t have resources - and it is not really 

about money as such, it is just about having extra people that can actually go out and work.’ Dit 

jaar heeft het SCQFP wat extra geld gekregen voor verschillende events. Hieruit kan zij ook de 

partners met wie ze werkt voor de employer engagement strategie - Route to Employment en 

Minerva - betalen. Dat bedrag is in totaal £20.000. Voor alle publiciteit en promotieactiviteiten - 

dus niet alleen gericht op werkgevers - van het SCQFP is slechts een budget van £7.000 be-

schikbaar. Dit jaar mag het SCQFP van de Funding Council de financiering voor een groot deel 

voor employer engagement gebruiken, aldus Julie. Dat is voor het eerst. 

 

Partners SCQFP: Route to Employment en Minerva 

Julie noemt gebrek aan human resources en financiering als grootste uitdaging voor het ‘enga-

gen’ van werkgevers voor het SCQF. Julie: ‘We just haven’t had the people and resources to go 

out and do all the work that is needed. We need a whole team of people.’ Daarom werkt het 

SCQFP met ‘trusted partners’. Voor het benaderen van werkgevers zijn dat Janette Young, 

Senior Partner van Route to Employment (RTE) en Tricia Hunter, Managing Director van Miner-

va People Ltd
6
. Zij hebben veel contacten met werkgevers in Schotland. Het werk dat Janette 

en Tricia doen voor het SCQF is cruciaal. Zo doen ze taster sessions voor werkgevers die zij 

zelf binnenbrengen. Ze laten hen in een paar uur kennismaken met de gidsen en de voordelen 

van het SCQF. Janette en Tricia begeleiden deze werkgevers verder in het proces. Werkgevers 

die door de ‘taster sessions’ geïnteresseerd zijn geraakt in het raamwerk, worden uitgenodigd 

voor een verdiepende workshop van een halve dag. Van de ongeveer 10 personen die een 

‘taster session’ bijwonen, gaan er volgens Julie zo’n 3 of 4 door naar die workshops. 

 

Diverse workshops  

Zoals gezegd was er geen financiering voor employer engagement tussen 2011 en 2014, be-

halve vanuit de Funding Council om een paar specifieke projecten te draaien voor institutions. 

Naast de workshops die Janette Young (RTE) en Tricia Hunter (Minerva) geven, zijn er ook een 

grote hoeveelheid workshops die de medewerkers van het SCQFP Executive Team zelf geven. 

Dat zijn de credit rating (‘Would You Credit It’), workshops, workshops over Recognition of Prior 

Learning (RPL), workshops ‘My skills, my future’ (gericht op jonge, werkzoekende mensen). Ze 

……………………………………………. 
6
 http://routetoemployment.com/ & http://www.minervapeople.co.uk/ 

http://www.minervapeople.co.uk/
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doen ook zelf ‘taster sessions’ - lunchsessies van twee uur - en Business Breakfasts voor de 

Glasgow Chamber of Commerce, die worden opgevolgd door een verdiepende workshop.  

 

Aanvraag extra funding 

Voor dat alles is extra mankracht nodig. Eén van de dingen die het SCQFP Executive Team 

heeft gedaan, is dat ze een business case heeft samengesteld gericht op het krijgen van meer 

funding van de Schotse overheid voor de employer engagement strategie van het SCQFP. Ze 

hebben op papier gezet dat wat ze bereikt hebben, wat ze gedaan hebben en wat ze willen 

doen. Julie vat de uitdaging én oplossing als volgt samen: ‘We need to work with partners for 

anything to be a success. So what happens with SCQF: we do small things gradually. That is 

the only way we can do it with the resources that we have.’ ‘We do what we can with what we 

got, and we are very focussed about how we use the money and how we use our resources. 

Considering the challenges we had, we have done a lot. We are doing good things, we just 

can’t do enough of them.’ Op de vraag wat het SCQFP zou doen als de aanvraag voor financie-

ring goedgekeurd zou worden, antwoordt Julie dat die is bestemd voor een extra medewerker 

die zich volledig zal gaan richten op werkgevers en werkgeversorganisaties.  

 

De juiste werkgevers identificeren 

Juist omdat er zoveel met zo weinig medewerkers gedaan moet worden, is het ‘targeten’ van de 

juiste werkgevers belangrijk. ‘We don’t have the resources to be wasting time’, aldus Julie. ‘So 

what we have to do, is get the right employers who are at the right stage of their own develop-

ment and who would be interested potentially in this. They may be employers who are about 

around 20 people plus, who are wanting to expand, who perhaps have one person in HR, but 

big enough to have a person responsible for HR. They are often interested in a bit of help and 

support.’ Deze werkgevers worden voornamelijk door Minerva People en Route to Employment 

geselecteerd en aangeleverd, vanuit het uitgebreid netwerk van werkgevers dat Janette en 

Tricia hebben. Zij werken daarin ook samen met de Chamber of Commerce. 

 

Credit rating leerprogramma’s 

Als we kijken naar de drie gebieden waarvoor het SCQF door werkgevers gebruikt wordt, dan is 

er volgens Julie vanuit de werkgevers vooral interesse voor de credit rating van leer- en oplei-

dingsprogramma’s. Dat is het meest ‘established’ en, zoals Julie stelt, het product dat werkge-

vers vanaf het begin konden begrijpen. In de SCQF database zijn meer dan duizend program-

ma’s opgenomen. In de database kan per sector worden gezocht, per level, eigenaar of Credit 

Rating Body. Wat betreft de recruitment van medewerkers zijn er op dit moment zeker meer 

dan twaalf bedrijven in Schotland die het SCQF gebruiken, en de SCQF levels in hun perso-

neelsadvertenties. Over het gebruik van SCQF bij workforce development is het nog te vroeg 

om ‘bewijs’ te leveren. Eind maart komt er een rapport uit over het werk dat Minerva het afgelo-

pen jaar heeft gedaan met werkgevers wat betreft workforce development. Julie vertelt dat op 

de SCQF website videoclips staan die laten zien hoe werkgevers het raamwerk gebruiken, 

onder andere voor workforce development. 
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Kwalificaties begrijpen 

Julie vertelt ook dat één van de dingen die het SCQFP voor werkgevers doet, is met hen praten 

over kwalificaties en hoe je die kunt begrijpen. Vorig jaar zijn in Schotland de kwalificaties ver-

anderd. Werkgevers begrijpen vaak niet wat de kwalificaties nu zijn, vergeleken met hoe toen 

zijzelf op school zaten. Daarvoor is de folder ‘Old versus New: Scottish National Qualifications - 

SCQF levels and timelines’, ontwikkeld, waarin je in één oogopslag de kwalificaties ziet. Julie 

zegt over dit communicatiemiddel: ‘It has been incredibly successful. It took a while to develop, 

but we have minsters asking for it for their briefings with employers. A huge numbers of organi-

sations have wanted copies. It is what people need. They want to understand qualifications.’ 

 

Case werkgever Recruitment and staff selection 

Gevraagd naar een voorbeeld van een werkgevers case, noemt Julie de organisatie Momentum 

Skills (http://momentumskills.org.uk/). Bottom line is dat deze organisatie - waarbij Julie ze van-

uit het SCQFP geholpen heeft - SCQF levels zijn gaan gebruiken in plaats van degrees. Zoals 

Julie zegt: ‘With a bit of time and effort, you can actually make sure you get the right person into 

the right job.’ Dit met behulp van de SCQF Levelling tool, waarmee je kunt kijken naar de baan 

of functie, en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn op een rij kunt zetten. Dan komt de vraag 

op: heb je hiervoor echt een degree nodig, of kan iemand met hetzelfde vaardighedenniveau of 

andere kwalificaties ook die baan of functie vervullen? Julie vertelt dat ze bij Momentum door 

alle twaalf functies zijn heengegaan, en dat er aan elke functie een level is toegekend. Dat 

hebben ze vervolgens gelinkt aan hun competentieraamwerk. Momentum is vervolgens SCQF 

levels in hun werving en selectie gaan gebruiken. In plaats van om een degree te vragen, ver-

melden ze bijvoorbeeld SCQF level 9. Zoals Momentum zelf zegt, heeft dit hen zeker geholpen 

bij hun werving en selectie, to find the right person for the right job. Het hielp hen, zoals Julie 

van hen heeft teruggekregen, te focussen op wat ze echt nodig hadden. 

 

Aanbevelingen Julie voor NCP NLQF 

Het advies dat Julie vanuit haar ervaring en expertise aan het NCP NLQF geeft over het bena-

deren en engagen van werkgevers, focust zich op human resources. Julie: ‘Having people on 

the ground that can get out there and get the message across.’ Ze benadrukt dat je de voorde-

len van het raamwerk moet ‘uitspellen’ én uitleggen waarom iemand het raamwerk kan en moet 

gebruiken. Voor een werkgever kan dat zijn het begrijpen van kwalificaties; effectieve werving 

en selectie, workforce development en credit rating (‘having your learning programs recognised 

on the framework’). Verder zegt ze: ‘For us it is about working with our partners getting the 

message out. It is also important to have the right tools, because there is no point talking about 

it if you can’t give somebody something to use or see. You need things to back it up.’ Samen-

gevat dus medewerkers die zich daadwerkelijk - en bij voorkeur ‘dedicated’ - met werkgevers 

bezig houden; werken met partners; en de juiste materialen maken en verspreiden. 

 

Gevraagd naar Julie’s hoofdaanbeveling in één zin, zegt ze: ‘Just think carefully about your 

resources, and think about the structure of your own team in getting out to employers. Think 

about the partners you have and how you can utilise them most effectively and work together 

with them. It is about how can you use your partners to best effect.’ Wat Julie later nog toe-

voegt, is dat je als organisatie ook aantrekkelijk moet zijn voor je partners en zorgen voor een 
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win-win voor alle partijen. Julie: ‘Work with your partners in an innovative way, that is attractive 

to them, attractive for you and attractive for employers, so that everybody wins’. Als voorbeeld 

hiervan geeft Julie de conferentie ‘SCQF: An Unexpected Journey’ van 19 februari 2015, die het 

SCQF samen met haar partners doet (waaronder SQA en Skills Development Scotland). De 

conferentie heet niets voor niets ‘Scottish Credit and Qualifications Framework Partnership 

Conference’. ‘Het werkt voor ons beter als we samen met al deze organisaties werken om het 

raamwerk met werkgevers te delen’, aldus Julie. Een ander voordeel is dat de kosten voor een 

dergelijke event ook verdeeld en gedeeld kunnen worden over en door verschillende partijen. 

 

Interview 

Pauline Sutton, Project Officer SCQFP 

Met Pauline is vooral gesproken over de strategie van het SCQFP om werkgevers te interesse-

ren voor het SCQF en wat het SCQFP daar - in samenwerking met de partners - voor doet. 

 

Pauline werkt precies 1 jaar bij het SCQF Partnership als Project Officer. Ze doet project driven 

werk, samen met Julie Cavanaughs team. Pauline houdt zich onder andere bezig met projecten 

rond de werkgevers - zoals het organiseren van de conferentie ‘SCQF: An Unexpected Journey’ 

-, en de partners met wie SCQF werkt. Dat zijn voornamelijk Minerva People, Route to Em-

ployment (RTE) en de Glasgow Chamber of Commerce. Met RTE en Minerva kijkt Pauline hoe 

ze werkgevers kunnen interesseren voor de SCQF ‘Levelling tool’. 

 

Achtergrond employer engagement strategie 

Het SCQFP leunt zwaar op haar partners wat betreft het uitvoeren van de SCQF employer 

engagement strategie. Ook Pauline geeft aan dat dat zeker te maken heeft met het feit dat het 

SCQFP bestaat uit een klein team, en er niet voldoende capaciteit is om ‘dedicated’ op werkge-

vers gericht te zijn. Zoals ook uit de gesprekken met Aileen en Julie naar voren kwam, is extra 

financiering voor een medewerker die zich wel dedicated met werkgevers kan bezighouden, 

één van de meest urgente wensen van het SCQFP.  

 

Partners 

Op de vraag aan Pauline wat de partners van het SCQFP doen, is het antwoord dat de Glas-

gow Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel Glasgow) de SCQF workshops onder hun 

leden promoot. De workshops nemen ze ook op in hun trainingskalender. Zij hebben een team 

dat gespecialiseerd is in employer engagement. De andere partners, Route to Employment 

(RTE) en Minerva People Ltd, zijn actief in het werven van werkgevers voor de workshops. Ze 

werven in hun eigen netwerk van contacten en opdrachtgevers, maar zetten ook acquisitiemid-

delen in zoals cold calling en emailing. Met hen heeft het SCQF Partnership een dedicated 

partnership. Op de vraag ‘What is in it for the partners’ antwoordt Pauline dat de Glasgow 

Chamber of Commerce een fee betaald krijgt, en Minerva en RTE funding krijgen van het part-

nership, vastgelegd in een partnership contract. Zij zien, zo zegt Pauline, de samenwerking met 

het SCQFP ook als mogelijkheid voor new business.  
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Persoonlijk contact werkgevers  

Persoonlijk contact met werkgevers is van doorslaggevende betekenis. Zoals Pauline zegt: ‘It is 

all about getting out there and making contact. What I find is, you can send out emails and pub-

licity, but you have to got to have face-to-face conversation with employers. They ‘ll look at it 

and will say ‘That’s nice… but I haven’t got time’. You really got to engage with them face to 

face for them to understand what is going on, what you are trying to achieve, because they will 

always ask the ‘What’s in it for me’ question. And you can’t always get that message across in 

promotional materials.’ Pauline vervolgt: ‘If you sell it to them through conversation, they will 

take time out to come and sit with you for half an hour or an hour.’ SCQF Partnership partners 

Tricia Hunter (Minerva) en Janette Young (RTE) zijn van grote betekenis daarbij. ‘They are very 

good at bringing in employers in for maybe an hour, just to give them the flavor and explain 

what is going on. It is very time consuming, and we are a very small team. So we have to be 

targeted and work very much in partnership, working with Tricia and Janette for example.’ Ge-

vraagd naar de pitch waarom werkgevers het SCQF zouden moeten gaan gebruiken, zegt Pau-

line: ‘Using the SCQF helps you to understand the current qualification framework. It will also 

help you to recruit outside Scotland.’ 

 

Goede communicatiematerialen 

Pauline benadrukt ook het belang van goede communicatiematerialen als onderdeel van de 

SCQF employer engagement strategie. De criteria daarvoor zijn simpele en duidelijke taal. 

Pauline gebruikt er altijd drie in de introductiegesprekken met werkgevers. Pauline: ‘They are 

my bibles.’ Dat zijn: ‘The Scottish Credit and Qualifications Framework’ (postcard); de folder 

‘Old versus New: Scottish National Qualifications - SCQF levels and timelines’ en de folder 

‘Qualifications can cross boundaries’. Over de laatste zegt ze: ‘You show this to employers and 

they will say ‘Why haven’t I seen this before?’.’ 

 

Workshops voor werkgevers 

De derde belangrijke factor van betekenis in de SCQF employer engagement strategie zijn, zo 

zegt Pauline, de workshops voor werkgevers. Om werkgevers bewust te maken van de voorde-

len (‘benefits’) van het SCQF raamwerk en hen te helpen dit in de praktijk te gebruiken, worden 

drie kanalen gebruikt: de Chamber of Commerce; Minerva/Route to Employment, het SCQFP 

zelf. Vanuit alle drie partijen worden Introductory workshops/sessies gegeven, zoals de korte 

‘Lunch & Learn’ sessies vanuit het SCQFP. De ‘awareness’ workshops van Minerva/RTE zijn 

als het ware in een ‘drietrapsraket’ vormgegeven. Het begint met korte introductie van zo’n twee 

uur (ook wel de taster sessions genoemd), die verzorgd worden door Tricia Hunter (Minerva) en 

Janette Young (RTE), met een korte introductie van iemand van de SCQF Partnership. Deze 

sessions worden afgesloten met de vraag: ‘What is your need, what is your interest?’. De werk-

gevers worden dan vervolgens weer uitgenodigd, dit keer voor een meer ‘in-depth’ workshop 

van een halve dag. Na deze workshop kan het zijn dat ze worden uitgenodigd voor one-to-one 

ondersteuning. De SCQFP Introductory workshops leiden vaak - als vervolg - tot deelname aan 

de ‘Would You Credit It’ workshops. Dit zijn credit rating workshops die het SCQF Partnership - 

in de personen van Pauline en Julie - zelf geeft. Pauline over de employer engagement strate-

gie die het SCQFP inzet: ‘It is quite a drawn out process, none of it is an easy fix. It doesn’t 

happen overnight. But once you have made face-to-face contact and you start to build relation-
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ships with the employers, then the process becomes a bit easier.’ Pauline zegt ook: ‘Sometimes 

it is just a phone call to say: “Look, we’ve got this fantastic product. It is free” -that’s always 

helpful - “and it is a very worthwhile resource.”.’ Aan het kosteloos - gratis zo je wil - zit ook een 

andere kant. In de woorden van Pauline: ’I think it is all about valuing your resources. A lot of 

people think free means it is not good quality. So you have got to balance between very high 

costs for offering the services against not charging at all.’ 

 

Interesse werkgevers 

Zo te horen zijn de taster sessions en workshops succesvol. Volgens Pauline hebben de laatste 

drie workshops 17 verschillende werkgevers opgeleverd (zoals Network Rail en Marriott Hotels, 

Glasgow Science Centre). Dit zijn grote organisaties, die vooral door de contacten van Tricia en 

Janette zijn aangebracht. Opmerkelijk, omdat het SCQFP zich eigenlijk richt op werkgevers uit 

het midden- en kleinbedrijf met minder dan 50 medewerkers. Op de vraag waarom juist dit soort 

grote bedrijven het SCQF interessant vinden, zegt Pauline dat het aannemelijk is dat dit te ma-

ken heeft met vraagstukken rondom kwalificaties en werving en selectie (‘recruitment issues’). 

Deze bedrijven krijgen (vaak niet-Engels sprekende) mensen van buiten Schotland/UK met veel 

ervaring en bepaalde kwalificaties die ze niet kunnen plaatsen. Dat zie je bijvoorbeeld in de 

horeca (hospitality) sector en de gezondheidszorg- en welzijnssector.  

 

Pitch werkgevers 

Pauline vertelt dat werkgevers altijd vragen: ‘What is in it for me?’. Wat is het antwoord van het 

SCQFP hierop, in een paar zinnen? Pauline: ‘Time and financial benefits. By engaging and 

working with the framework, they can save time and avoid costly mistakes in recruitment. They 

can go on to use it to develop a really strong in-house CPD provision (continuous personal 

development).’ Op de vraag wat Pauline daarmee bedoelt, zegt ze: ‘The resources we’ve got 

allow them to first look at their recruitment, to get this absolutely right. It gets them to focus in on 

what they really want from that person. The next step in the resources allows them to look at 

their in-house training and development and continuous personal development for the staff. 

What it is doing is - getting them to think in terms of the SCQF levels and the framework - get-

ting them to re-evaluate their job roles and how they then support the staff.’  

 

Aanbevelingen Pauline voor NCP NLQF 

Paulines aanbevelingen voor het NCP NLQF zijn de volgende 

 Gebruik absoluut je partnerships. Zoek de juiste partners en werk met hen samen om 

werkgevers te benaderen en te interesseren voor het raamwerk en credit rating 

 Kijk goed naar je ‘key resources’ (zoals communicatiematerialen), en zorg dat die simpel en 

begrijpelijk zijn, en makkelijk te lezen en te gebruiken 

 Probeer altijd ‘face-to-face’, persoonlijk contact te krijgen met werkgevers. 
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Interview 

Sheila Dunn, Manager SCQFP 

Het gesprek met Sheila Dunn ging voornamelijk over credit rating. Dit is een belangrijke dienst-

verlening van het SCQFP voor werkgevers. Sheila werkt sinds 3 jaar bij de SCQF Partnership 

(SCQFP) als manager. Ze houdt zich bezig met de kwaliteit en integriteit van het SCQF raam-

werk, werkt met de Credit Rating Bodies, en onderhoudt contacten met de Europese en interna-

tionale relaties van het SCQFP. 

 

Credit rating 

Sheila vertelt dat flink wat werkgevers het SCQFP benaderen met het verzoek hun opleidings- 

en leerprogramma’s te (laten) credit raten. Credit rating, aldus het SCQFP, is ‘to determine the 

SCQF Level and SCQF Credit Points of a learning programme so it can be recognised on the 

SCQF.’ Sheila vertelt dat hiervoor twee mogelijkheden zijn. Je gaat naar een erkend Credit 

Rating Body, of je vormt je eigen Credit Rating Body. Het SCQFP is the in-between. Het 

SCQFP geeft ook workshops over credit rating met de titel ‘Would You Credit It?’, waaraan 

bedrijven kosteloos kunnen meedoen. 

 

Credit rating bodies (CRBs) 

Er zijn verschillende organisaties die de credit rating van leer- en opleidingsprogramma’s doen, 

zo vertelt Sheila. Deze worden Credit Rating Bodies (CRBs) genoemd. Dat zijn de universitei-

ten, colleges, de Scottish Qualification Authority (SQA) en een aantal professional bodies en 

awarding bodies. 

 

In totaal zijn er op dit moment 35 Credit Rating Bodies. Het SCQFP zelf doet dus geen credit 

rating. Zij doet de quality insurance en monitoring van de CRBs die geen universiteit, college of 

SQA zijn. Dat zijn er in totaal zeven, waaronder Chartered Institute of Bankers in Scotland, het 

Scottish Police College en The Institute of Leadership and Management (ILM).  

 

Deze CRBs worden elk jaar gemonitord door twee personen van het SCQFP Executive Team. 

Elke vier jaar krijgen ze een meer uitgebreid review. Die wordt gedaan door een team bestaand 

uit een medewerker van het SCQFP Executive Team, een medewerker van de Quality Commit-

tee, en een onafhankelijke externe reviewer. De universiteiten en colleges worden niet gemoni-

tord of gereviewd door het SCQFP, maar door Quality Assurance Agency for Higher Education 

(QAA) en door Education Scotland. Het SCQFP geeft hen wel training, advies en ondersteuning 

als nodig.  

 

Er zijn richtlijnen (‘guidelines’) voor Credit Rating Bodies, die zijn vastgelegd in de gids ‘SCQF 

Credit Rating Criteria Explained’. Het verschilt onderling hoe de bodies de credit rating zelf 

inrichten, maar ze moeten wel de richtlijnen of grondbeginselen volgen. 

 

Werkgevers 

Veel werkgevers komen naar het SCQFP voor advies over het credit raten van hun leer- en 

opleidingsprogramma’s, aldus Sheila. Ze komen dan terecht bij het team van Julie Cavanaugh 

en kunnen deelnemen aan de ‘Would You Credit It’ workshops. Er is ook nog de eendaagse 
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workshop ‘Building Capacity: Credit rating for the SCQF’. Die is niet voor werkgevers, maar voor 

de mensen die de credit rating uitvoeren (medewerkers van CRBs dus). Werkgevers kunnen 

hun leer- en opleidingsprogramma’s laten credit raten door één van de 35 CRBs. Meestal is het 

zo dat het CRB dit doet voor zijn eigen beroepsgroep en sector. 

 

Credit rating body worden 

Stel, een organisatie wil een Credit Rating Body worden…Hoe gaat dat in z’n werk, en wat doet 

het SCQFP daarin? Daarvoor heeft het SCQFP een goedkeurings (‘approval’) proces ingericht, 

aldus Sheila. Hierover is ook communicatiemateriaal voorhanden. In de SCQF-folder (‘Quality 

Assurance Model for SCQF Partnership Approved Credit Rating Bodies’) wordt precies uitge-

legd hoe je een CRB wordt. Voorafgaand aan het daadwerkelijk worden van zo’n body, zijn er al 

heel wat gesprekken geweest met het SCQFP, zo zegt Sheila, waarin ook getoetst wordt of het 

zinvol is. Sheila noemt drie criteria waaraan een organisatie in elk geval moet voldoen om in 

aanmerking te komen om een Credit Rating Body te worden. De drie ‘approval criteria’ zijn: 

 

 De organisatie moet een organisatie met een goede reputatie zijn (body of good standing). 

Er wordt bijvoorbeeld naar hun accounts gekeken, naar hun track record of ‘delivering edu-

cation and training’. De basics moeten in orde zijn. 

 De organisatie moet het bewijs kunnen leveren dat ze het noodzakelijke quality assurance 

proces voor credit rating op orde hebben (robust quality assurance systems in place).  

 De organisatie moet het bewijs kunnen leveren dat ze de capaciteit en commitment hebben 

om credit rating te doen (the capacity and commitment to carry out credit rating for the 

SCQF). 

De Quality Committee van het SCQFP - waarin mensen zitting hebben met veel ervaring in 

opleiden en onderwijs - bekijkt alle ‘approval’ rapporten, en zij rapporteren terug naar de 

SCQFP Board met hun aanbevelingen. De Board geeft dan de ‘final approval’. 

 

Sheila voegt hieraan toe dat het SCQFP organisaties ontmoedigt om een Credit Rating Body te 

worden als dit voornamelijk ingegeven is door financiële motieven. Het gebeurt dat organisaties 

die veel opleidingsprogramma’s hebben, een rekensom maken en daarop besluiten een CRB te 

willen worden. Sinds 2009 heeft het SCQFP slechts zeven organisaties ‘approved’ om een CRB 

te worden, aldus Sheila. Het SCQFP krijgt veel meer aanvragen. Zoals Sheila zegt: ‘Vaak is ons 

advies: benader een bestaand Credit Rating Body, in plaats van zelf een Credit Rating Body te 

willen worden’.  

 

Prior learning: RPL 

De SCQF doet verschillende dingen op het gebied van Recognition of Prior Learning (RPL). In 

Nederland kennen we dit als Erkenning Verworven Competenties (EVC). Het SCQFP geeft 

hierover een aantal workshops, zoals ‘RPL: Supporting learner’ en 'Recognition of Prior Lear-

ning: Setting up institutional processes’, en biedt gidsen aan. Desgevraagd zegt Sheila dat er in 

Schotland geen ‘RPL-body’ is dat toeziet op het geheel, of een ‘overall’ systeem voor RPL. Er 

vindt ook geen credit rating van RPL plaats. Mensen en organisaties moeten zelf een universi-

teit of college benaderen, en de procedure en uitkomst kan per universiteit/college verschillen. 
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Adult educators’ project 

Sheila vertelt dat ze zich - samen met Julie Cavanaugh - ook bezighoudt met een project dat 

zich richt op ‘adult educators’, met name op hen die geen formele kwalificaties hebben. Het 

helpt hen om te identificeren ‘where their next stage of development would be’. Op 10 maart 

2015 wordt de REAL toolkit voor Adult Educators gelanceerd, aldus Sheila. 

 

Internationale contacten  

Verder houdt Sheila zich binnen het SCQFP bezig met de internationale contacten. Sheila geeft 

advies aan internationale collega’s - bijvoorbeeld in Bahrein en Australië - over hoe het SCQF 

raamwerk opgezet en ingezet kan worden, over hoe een Credit Rating Body opgezet kan wor-

den, hoe je voor quality assurance daarvan kunt zorgen, hoe je omgaat met kwalificaties van 

buiten je eigen land… Allemaal zaken waarover het SCQFP kan adviseren vanuit de ervaring 

die zij in de loop van de jaren heeft opgebouwd. 

 

Aanbevelingen Sheila Dunn voor NCP NLQF 

Gevraagd naar wat Sheila het NCP NLQF zou adviseren als het gaat om credit rating en Credit 

Rating Bodies, zegt Sheila het volgende… 

 

Wat betreft de selectie van Credit Rating Bodies raadt ze aan om goed te kijken naar wat voor 

type organisatie het is, en wat ze gaan doen met Credit Rating Body status. Met andere woor-

den: wat zijn hun motieven. Selecteer organisaties die het belang van onderwijs en educatie 

kennen en beseffen welke verantwoordelijkheid een CRB met zich meebrengt. Zorg dat je op 

voorhand goede, strikte criteria hebt waaraan Credit Rating Bodies moeten voldoen, en toets 

alle organisaties die een CRB willen worden daaraan. Zorg ook dat je beseft en duidelijk maakt 

dat het een heel proces is om een CRB te worden, en dat er aardig wat kosten aan verbonden 

kunnen zijn. 
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Bijlage II 

Interviews Schotse werkgevers die het SCQF gebruiken 

Interview 

Oracle Academy | Jane Richardson en William McCabe 

Jane Richardson is Regional Director EMEA (Europe, the Middle East and Africa) voor de  

Oracle Academy, en in die functie verantwoordelijk voor de technologie opleidingsprogramma’s 

van Oracle Academy in de genoemde regio’s. William McCabe is Senior Manager Customer 

Education and Consulting bij Oracle Academy. Diederick Stoel en Eveline Wentzel van Profit-

Wise hebben Jane Richardson en William McCabe gesproken op 19 februari 2015 op de SCQF 

conferentie ‘SCQF: An Unexpected Journey’ in Glasgow. 

 

De Oracle Academy (https://academy.oracle.com/oa-web-overview.html) is de educational arm 

van Oracle en als bedrijfsonderdeel verantwoordelijk voor alle opleidingen en trainingen binnen 

Oracle. De Oracle Academy ontwerpt en ontwikkelt opleidingsprogramma’s en beheert een 

uitgebreid curriculum, van introductietrainingen tot opleidingen op het gebied van geavanceerde 

computerwetenschap. De opleidingen en trainingen van de Oracle Academy worden gevolgd 

door 2.5 miljoen mensen in 102 verschillende landen. 

 

Investeren in educatie 

Een deel van de trainingen en opleidingsprogramma’s van de Oracle Academy kunnen ook 

worden gevolgd aan reguliere universiteiten, hogescholen en colleges. In het bijzonder gaat het 

om programma’s op het gebied van database management en de programmeertaal Java. Vol-

gens Jane Richardson is er wereldwijd een groot tekort aan mensen die over deze specifieke 

kennis en vaardigheden beschikken. Er is, om de woorden van Jane te gebruiken, een massive 

skills gap. Het tekort aan bekwaam IT-personeel is - alleen al in Europa - meer dan een miljoen. 

De enige manier waarop Oracle invloed kan uitoefenen om dit tekort terug te dringen, is door te 

investeren in educatie. Door haar technologische kennis in de vorm van programma’s aan te 

bieden aan universiteiten, hogescholen en colleges wil Oracle bereiken dat de genoemde skills 

shortages worden teruggedrongen. Op dit moment worden trainingen en opleidingen van de 

Oracle Academy wereldwijd aangeboden door meer drie duizend universiteiten, hogescholen 

en colleges. De Oracle Academy leidt de docenten op die de trainingen geven. Oracle biedt de 

programma’s gratis aan. Ze doen dat in het kader van het Corporate Citizenship Program dat 

als doel heeft ‘terug te geven’ aan de gemeenschap waarin Oracle werkzaam is. 

 

Oracle opleidingsprogramma’s in SCQF 

In het reguliere onderwijs is er volgens William McCabe een gezonde scepsis over de kwaliteit 

van opleidingen en trainingen uit het bedrijfsleven. Als je als werkgever of als particulier oplei-

dingsbureau wilt samenwerken met het reguliere onderwijs en wilt dat je programma’s worden 

opgenomen in het curriculum, moet je kunnen aantonen dat de doelen en uitkomsten van de 

programma’s overeenkomen met de nationale academische standaarden. Om die reden heeft 

de Oracle Academy besloten haar programma’s te laten inschalen in het SCQF. De inschaling 

is volgens McCabe het ‘paspoort’ om de opleidingen van de Oracle Academy binnen de muren 

van het reguliere onderwijs te mogen aanbieden.  

https://academy.oracle.com/oa-web-overview.html
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Ingeschaalde Oracle opleidingsprogramma’s  

Op dit moment zijn er twee Oracle programma’s ingeschaald. Dat zijn het programma ‘Databa-

se Design & Programming in SQL’ en ‘Database Programming with PL/SQL’. De inschaling is in 

2012 gedaan door de University of the West of Scotland (UWS). Het programma ‘Database 

Design & Programming in SQL’ heeft een SCQF level 7, en het programma ‘Database Pro-

gramming with PL/SQL’ een SCQF level 8. Beide programma’s omvatten 150 studie-uren ofwel 

15 credit points. In Tabel 4 ziet u het overzicht van deze programma’s, inclusief EQF level. 

 

Tabel 4 SCQF ingeschaalde Oracle programma’s 

Oracle Programma Credit Rating Body SCQF level  EQF level 

Database Design & Programming in SQL University of the West of Scotland (UWS) 7 5 

Database Programming with PL/SQL University of the West of Scotland (UWS) 8 5 

 

Voordelen inschaling SCQF 

De inschaling van de opleidingen van Oracle in het SCQF heeft veel voordelen, zo zegt William 

McCabe. Als een opleiding eenmaal is ingeschaald, dan kunnen reguliere onderwijsinstellingen 

gebruik maken van de meest recente technologische kennis uit de praktijk. De inschaling geeft 

vertrouwen, en maakt exact duidelijk wat het niveau van de opleiding is en hoeveel tijd de op-

leiding kost. Daardoor kan een Oracle training of opleiding naadloos worden ingepast in het 

curriculum van de hogeschool of universiteit. Voorheen werd de deelname aan de trainingen 

van Oracle gezien als extracurricular. Het was een buitenschoolse activiteit. Nu is die onderdeel 

van het curriculum. Na afronding van de Oracle training krijgen de deelnemers studiepunten die 

formeel erkend zijn en onderdeel uitmaken van een officieel diploma of een degree. Daarmee 

passen de programma’s dus ook in de zogenaamde ‘articulation routes’ of leerpaden van een 

student. Verder maakt de inschaling in het SCQF het mogelijk dat studenten die vakken hebben 

gevolgd die afkomstig zijn van de Oracle Academy, met het credit level vrijstellingen kunnen 

krijgen als ze aan een vervolgopleiding beginnen. 

 

Belang koppeling EQF 

Voor Oracle als globale speler is het van zeer groot belang dat het Schotse kwalificatieraam-

werk SCQF is verbonden met het EQF. Het SCQF is voor Oracle aantrekkelijk, zo geven Ri-

chardson en McCabe aan, omdat het een internationaal profiel heeft. Oracle ziet dus veel toe-

gevoegde waarde in het EQF als een gemeenschappelijk referentiepunt, waardoor nationale 

standaarden of industry standards met elkaar vergeleken kunnen worden. Met de inschaling in 

het SCQF kan Oracle aan beroepsonderwijsinstellingen in bijvoorbeeld Nederland laten zien 

wat het niveau van hun opleidingen is. Doordat zowel het SCQF en het NLQF zijn gekoppeld 

aan het EQF, kan Oracle laten zien op welk niveau de kwalificatie zou kunnen worden inge-

schaald in het NLQF. Oracle gebruikt de SCQF-inschaling ook om aan bijvoorbeeld de Australi-

sche overheid te laten zien wat het niveau van de opleidingen is, en hoe dit zich verhoudt tot 

het Australische kwalificatiesysteem.  

 

Inschalingsprocedure Europese landen 

Bij Oracle is overigens sprake van teleurstelling over het EQF. Om een kwalificatie in te laten 

schalen in bijvoorbeeld Nederland of een ander Europees land, moet de Oracle Academy in 
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ieder afzonderlijk land iedere keer opnieuw een vergelijkbare inschalingsprocedure doorlopen. 

Op dit moment doorloopt de Oracle Academy bijvoorbeeld een inschalingsprocedure in Kroatië 

met een programma dat eerder in het SCQF is ingeschaald. Om tot erkenning van het Croatian 

Qualification Framework te komen, moet het hele proces opnieuw worden doorlopen. En dat 

proces kan zes tot negen maanden in beslag nemen. Het inschalen van een kwalificatie is een 

gedetailleerd en ingewikkeld proces dat veel tijd vraagt en geld kost. Op dit moment heeft Ora-

cle programma’s erkend in Schotland, Engeland en Puerto Rico. Oracle staat op het punt om 

trainingen en opleiding ook in Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië, Kroatië en Roemenië te laten in-

schalen. 

 

Groot voordeel: up-to-date technologische kennis 

Ondanks het feit dat inschaling veel tijd en energie kost en het proces in ieder land opnieuw 

moet worden opgestart, komen in het gesprek met Jane Richardson en William McCabe vooral 

de voordelen aan bod. Desgevraagd noemen zij als het grote voordeel van inschaling in het 

SCQF dat studenten in aanraking komen met de meest recente technologie uit het bedrijfsle-

ven. En dat is nodig. Technologie ontwikkelt zich zo snel dat scholen moeite hebben om de 

ontwikkelingen bij te houden. Als bedrijven als Oracle gekwalificeerde opleidingen kunnen en 

mogen aanbieden, dan zijn studenten automatisch op de hoogte van de meest recente techno-

logische kennis. Volgens Oracle kunnen universiteiten en hogescholen met de beste wil van de 

wereld die technologische kennis niet bijhouden. Nu wel. Oracle kan de meest recente ‘stukken 

van de puzzel’ aanbieden die de universiteiten en hogescholen vervolgens kunnen inpassen in 

hun curriculum. Het is de oplossing om ervoor te zorgen dat de technologie en kennis die ten 

grondslag ligt aan het onderwijs zich op hetzelfde tempo ontwikkelt en gelijke tred houdt met de 

ontwikkeling in het bedrijfsleven. 

 

Van opleiding naar werk 

William McCabe geeft aan dat er voor studenten die hebben geleerd om met de Oracle techno-

logie te werken, werkgelegenheid is bij Oracle, en vooral ook bij de partners van Oracle en de 

klanten van Oracle die gebruik maken van de Oracle software en technologie. Met het aanbie-

den van de programma’s aan het reguliere onderwijs wordt de stap van opleiding naar werk op 

een hele eenvoudige manier gelegd. De opleidingen leiden op voor de kwalificaties waar grote 

behoefte aan is. In ieder geval bij Oracle, bij de partners van Oracle en niet in de laatste plaats 

de klanten van Oracle. De inschaling in het SCQF is een garantie dat de trainingen voldoen aan 

de kwaliteiten en opleiden tot een kwalificatie die voldoet aan de nationale standaarden. Daar-

mee is een duidelijk bewijs gevonden dat het SCQF-raamwerk indirect bijdraagt aan de werk-

gelegenheid in Schotland. 

 

Gericht samenwerken, gericht opleiden 

Oracle ziet in de samenwerking met het reguliere onderwijs het ideale middel om iets substanti-

eels te doen aan het grote tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de IT-sector. Als voor-

beeld van een geslaagde samenwerking noemen McCabe en Richardson de samenwerking 

tussen de Oracle Academy, the Royal Bank of Scotland (RBS) en de New College Lanarkshire 

in Schotland. Deze drie partijen hebben een opleiding samengesteld die leidt tot een Higher 

National Diploma in de Informatie Technologie (IT). De opleiding is geaccrediteerd door de 
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Scottish Qualifications Agency (SQA). Het curriculum is speciaal gericht op het gebruik van 

databases in de financiële sector. Op dit moment nemen er 20 studenten deel aan deze oplei-

ding. Deze mensen worden dus specifiek en direct opgeleid om aan de slag te gaan in het  

datacenter van de RBS. Oracle is overigens niet het enige bedrijf in de IT-sector dat actief de 

samenwerking opzoekt met het reguliere onderwijs. Ook Cisco, SAP, Microsoft en Google doen 

dit. Allemaal aangestuurd door de grote vraag naar kennis en vaardigheden. Het aantal niet 

gevulde arbeidsplaatsen in de IT-sector blijft groot. Microsoft heeft bijvoorbeeld ook zes kwalifi-

caties ingeschaald in het SCQF.  

 

Plicht om technologische kennis te delen 

Op de vraag of Oracle andere werkgevers aanraadt hun pad te volgen, is het antwoord van 

zowel Jane Richardson als William McCabe volmondig ‘ja’. Vooral in de sectoren waar sprake is 

van een structureel tekort aan kennis. De reden is dat universiteiten en hogescholen niet in 

staat zijn om hun curriculum snel aan te passen aan de veranderende technologische kennis. 

Sterker nog, Oracle geeft aan dat het de plicht en de verantwoordelijkheid is van werkgevers 

om technologische kennis te delen. Dat kan door kant en klare modules aan te bieden aan het 

onderwijs. De cruciale schakel in het proces is wel dat de opleidingen of beter gezegd, de kwali-

ficaties, erkend zijn. ‘Bringing the industry knowledge into schools and colleges. Embedding the 

skill sets into the national framework.’ Met die tweeslag verwoordt door Richardson, vatten we 

het gesprek samen. 

 

Interview 

NES/NHS | Maggie Grundy 

Maggie Grundy is Program Director bij NHS Education for Scotland (NES). De NES 

(http://www.nes.scot.nhs.uk/) is NHS Scotlands education and training body, ofwel het bestu-

rend en coördinerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de opleiding en training van alle me-

dewerkers van NHS (National Health Service) Scotland. Diederick Stoel en Eveline Wentzel van 

ProfitWise hebben Maggie Grundy gesproken op 19 februari 2015, op de SCQF conferentie 

‘SCQF: An Unexpected Journey’ in Glasgow. 

 

Achtergrond NHS Scotland 

Grundy legt allereerst uit dat in Schotland de gezondheidszorg, net als in de andere delen van 

het Verenigd Koninkrijk, in handen is van de overheid. Engeland, Wales, Noord-Ierland en 

Schotland hebben ieder hun eigen nationale gezondheidsdienst. De nationale gezondheids-

diensten bieden iedere inwoner van het Verenigd Koninkrijk primaire en secundaire gezond-

heidszorg. NHS Scotland is in Schotland verantwoordelijk voor alle ziekenhuizen, huisartsen, 

specialisten, tandartsen, apothekers, opticiens en ambulancediensten. Binnen de NHS Scotland 

werken zo’n 140 duizend mensen verdeeld over veertien regio’s. Iedere regio heeft zijn eigen 

bestuur, ook wel Health Board of NHS Board genoemd. De NES is een zogenaamde Special 

Health Board, verantwoordelijk voor een zeer breed scala aan opleidingen en trainingen voor 

onder andere artsen, tandartsen, verplegend personeel, verloskundigen, apothekers, optome-

tristen, geneeskundige wetenschappers, psychologen en al het paramedisch personeel in 

Schotland. Het gaat hier in de meeste gevallen om zogenaamde postgraduate opleidingen en 

trainingen. De eigenlijke opleidingen tot arts, tandarts of apotheker vallen niet onder de NES. 

http://www.nes.scot.nhs.uk/
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Tabel 5 Overzicht verschillende kwalificaties in Schotland 

Qualification SCQF Level Who is it for? How people learn Assessment 

Scottish Vocational 
Qualification (SVQ) 

4-11 People already in the workplace. On the job. Gathering evidence of meeting the 
required standards. 

Higher National Certif-
icate (HNC) 

7 People preparing for a role, some-
times people are already in the 
workplace. 

Formal study at a college or other 
learning provider. 

Assignments and examinations that 
are generally linked to the work 
environment. 

Higher National Di-
ploma (HND) 

8 People preparing for a role, some-
times people are already in the 
workplace. 

Formal study at a college or other 
learning provider. 

Assignments and examinations that 
are generally linked to the work 
environment. 

National Certifi-
cate(NC) 

2-6 Preparing people for employment, 
career development or progression 
to more advanced study at 
HNC/HND level. 

Usually delivered by a college or in 
partnership with an employer. 

Continuous assessment using a 
variety of approaches (projects, 
tests, practical exercises). 

National Progression 
Award (NPA) 

2-6 All NPAs provide an introduction to 
some of the knowledge and skills 
required in a particular area of work. 
They are particularly useful for 
people who are about to enter or 
who have just entered a specific 
occupational area. 

Usually delivered by a college or in 
partnership with an employer. 

Continuous assessment using a 
variety of approaches (projects, 
tests, practical exercises). 

Modern Apprentice-
ship (MA) 

5-8 Suitable for new recruits to an occu-
pational area. Funding may be 
available if they fall into the 16 -19 
age group, or in other areas targeted 
by Skills Development Scotland 
funding 

The learning includes three compo-
nents - relevant occupational 
S/NVQ, core skills and additional 
vocational components depending 
upon the specific MA framework. 
The recruit will combine learning in 
the workplace, combined with more 
formal learning. 

The S/NVQ is assessed as per SVQ 
(above). Other assessments will 
depend on the additional compo-
nents contained in the MA frame-
work 

Professional Devel-
opment Award (Scot-
land) 

6-12 People wanting to learn about a 
specific occupational area but not in 
great detail like HND or SVQ. 

Varies. Can combine on-the -job and 
formal study. 

Depends on content and may be a 
combination of on the job and more 
formal assessments. 
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Gebruik SCQF 

We vroegen Maggie Grundy op welke manier de NES gebruik maakt van het SCQF raamwerk. 

Aan de hand van de NES website laat Grundy zien hoe de NES het SCQF gebruikt om de grote 

hoeveelheid en veelsoortige beroepskwalificaties die er in Schotland zijn voor het medisch 

personeel, systematisch te ordenen en op een overzichtelijke manier te ontsluiten. De NES 

heeft een database ontwikkeld die meer dan 300 verschillende kwalificaties bevat en online 

benaderd kan worden met de zogenaamde Vocational Qualification Finder (VQ Finder). Met de 

VQ Finder kunnen de medewerkers van de NES in de database zoeken naar de kwalificaties 

die nodig zijn om een bepaalde functie of beroep uit te oefenen. 

 

Kwalificaties 

Grundy vertelt dat er in Schotland verschillende soorten (beroeps)kwalificaties zijn. De meest 

gangbare zijn de Scottish Vocational Qualifications (SVQs), de Higher National Certificates and 

Diplomas (HNC/HND) en de Professional Development Awards (PDAs). In Figuur 14 is goed te 

zien hoeveel verschillende kwalificaties er zijn die van betekenis kunnen zijn voor de medewer-

kers van de NHS Scotland. Figuur 14 geeft aan voor wie de kwalificaties relevant zijn, op welke 

manier de kwalificaties verworven kunnen worden en hoe getoetst wordt of het bewijs dat wordt 

verzameld of getoetst, voldoet aan de betreffende standaard. Uit de tabel kan ook opgemaakt 

worden binnen welke range van het SQCF de kwalificaties vallen. 

 

Figuur 14 Website VQ Finder 

 

 

Maggie Grundy legt uit hoe de database in praktische zin werkt. Voor de VQ Finder is door het 

NES een aparte website ontwikkeld. De gehele website is gewijd aan de kwalificaties die op-

gaan voor de medewerkers van NHS Scotland. Op de website van de NES is in een kader op 

de voorpagina de VQ Finder te vinden, zo laat Grundy zien. Een schermafdruk van de homepa-

gina is weergegeven in Figuur 14. 
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In de VQ Finder vul je in binnen welk vakgebied, Choose a family, je een kwalificatie zoekt. 

Grundy laat als voorbeeld Dental Services zien (zie Figuur 15). Binnen het vakgebied kies je 

eventueel een Sub Family. In het geval van Dental Services is er geen sprake van een Sub 

Family. Daarna kies je op welk SCQF-level je een kwalificatie zoekt. In dit geval - Figuur 15 - is 

gekozen voor level 8 (EQF level 7). 

 

Figuur 15 Stappen om de VQ Finder te raadplegen 

  

 

In Figuur 16 is het resultaat te zien van de zoekopdracht. De VQ Finder geeft aan dat er vijf 

kwalificaties binnen het vakgebied Dental Services zijn op SCQF level 8. Twee opleidingen 

leiden tot een Higher National Certificate (HNC) of een Higher National Diploma (HND). Drie 

opleidingen leiden tot een Professional Development Award. Er zijn geen kwalificaties die beho-

ren tot de Scottish Vocational Qualifications (SVQs). 

 

Figuur 16 Resultaten VQ Finder Dental Services SCQF Level 8 
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Werkgevers 

Maggie Grundy legt uit dat de VQ Finder website naast de VQ Finder ook belangrijke informatie 

bevat over kwalificaties en waarom die van belang zijn. Speciaal voor werkgevers geeft de 

website informatie aan de hand van zes basale vragen. 

 Waarom moeten mijn medewerkers over een kwalificatie beschikken? 

 Waar moet ik beginnen als ik een medewerker een opleiding wil laten volgen? 

 Welke kwalificatie is geschikt voor mijn personeel? 

 Welke mogelijkheden voor financiering zijn er? 

 Waar kan mijn personeel een opleiding volgen? 

 Wat als ik groepen personeel wil opleiden? 

Het grote voordeel van de VQ Finder is, aldus Grundy, dat alle kwalificaties voor medewerkers 

van de NHS in Schotland nu op één en dezelfde plaats te vinden zijn.  

 

Besluit 

Aan de hand van de demonstratie van Maggie Grundy constateren we dat de VQ Finder laat 

zien dat het SCQF een conceptueel raamwerk is waarmee grote hoeveelheden en vooral veel-

soortige kwalificaties gerangschikt kunnen worden. De VQ Finder maakt duidelijk dat het SCQF 

de verschillende kwalificatiestandaarden overstijgt door los van de inhoud alleen de graad van 

moeilijkheid of complexiteit van de kwalificatie te duiden (en het aantal uren dat nodig is om de 

kwalificatie te behalen). Dat maakt vergelijking tussen verschillende kwalificaties mogelijk. De 

VQ Finder is daarmee een bijzonder praktische en voor de hand liggende toepassing van het 

SCQF, zo is onze constatering.  

 

Interview 

Scottish Police College | Rory McIntyre 

Rory McIntyre is als Training Quality Assurance Coordinator in dienst van het Scottish Police 

College. Hij werkt voor de Quality Assurance Unit van de afdeling Training, Leadership & Deve-

lopment. Rory zit ook in de Quality Committee van de SCQF als vertegenwoordiger van de 

Credit Rating Bodies (CRBs). Diederick Stoel en Eveline Wentzel van ProfitWise hebben Rory 

McIntyre op 20 februari 2015 gesproken op het kantoor van de SCQF Partnership in Glasgow. 

 

Achtergrond Scottish Police College 

Het Scottish Police College (website http://www.tulliallan.police.uk/) is verantwoordelijk voor alle 

formele opleidingen van de Politie, en is daarmee vergelijkbaar met de Politieacademie in Ne-

derland. Op de Quality Assurance Unit werken 10 medewerkers. Op de website staat het 

Scottish Police College als volgt omschreven: ‘The Scottish Police College is a centre of learn-

ing excellence providing formally recognised courses and programmes: Credit rated course 

through the SCQF Framework and Universities or professional bodies. Our aim is to offer a 

range of training, assessment, qualifications and professional development opportunities to 

enable students to develop their professional competence throughout their career and beyond.’ 

 

http://www.tulliallan.police.uk/
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Kwaliteit opleidingen Politie 

McIntyre vertelt dat het Scottish Police College grote waarde hecht aan de kwaliteit van de 

opleidingen en trainingen die zij bieden. Training en opleiding is volgens McIntyre een cruciaal 

instrument om ervoor te zorgen dat alle politiemedewerkers zijn uitgerust met de juiste kennis 

en vaardigheden om hun rol effectief en efficiënt uit te kunnen oefenen. Alle opleidingen en 

trainingen die worden ontwikkeld en gegeven binnen de Politie moeten voldoen aan de kwali-

teitseisen die zijn vastgelegd in een omvangrijk nationaal kwaliteitsraamwerk. 

 

Nationaal kwaliteitsraamwerk 

Het raamwerk is volgens Rory McIntyre hard nodig omdat er binnen de Police Scotland meerde-

re trainingscentra zijn. De verschillende trainingscentra waren voorheen onderdeel van acht 

zelfstandige opererende politiekorpsen. Het kon dus voorkomen dat er acht verschillende  

Officer Safety trainingen waren, ieder met een verschillende duur. In 2013 zijn de korpsen over-

gegaan in een landelijke Politieorganisatie. De kwaliteitsstandaarden zorgen ervoor dat de 

uitkomsten van de trainingen die worden gegeven in Edinburgh, Glasgow of Inverness verge-

lijkbaar zijn. Alle trainingen en de effecten daarvan moeten dus in de ogen van Rory McIntyre 

meetbaar zijn. Dit wil zeggen dat de doelen helder en kwantificeerbaar moeten zijn, en in de 

praktijk ook daadwerkelijk worden getoetst. Doelen formuleren en deze vervolgens niet toetsen, 

is je werk half doen, aldus McIntyre. 

 

Opleidingen outcome based ontwikkelen 

De afdeling van McIntyre geeft richtlijnen en advies aan de mensen die de trainingen en oplei-

dingen ontwerpen. Hun rol is om de ontwikkelaars van opleidingen te stimuleren om outcome 

based te werken. Het komt in de praktijk nog steeds voor, zo zegt McIntyre, dat ontwikkelaars 

de opdracht krijgen om een opleiding met een bepaalde duur te ontwikkelen, bijvoorbeeld een 

week. De afdeling van McIntyre stimuleert ontwerpers dat idee los te laten en te redeneren 

vanuit de opbrengsten, en pas dan te bepalen hoe lang een training duurt. Het National Quality 

Assurance Framework en het National Design Document for Training moeten ervoor zorgen dat 

alle trainingen en opleidingen binnen de Politie op dezelfde manier worden ontwikkeld en vol-

doen aan dezelfde kwaliteitseisen. 

 

Rol SCQF 

Op de vraag welke rol het SCQF in de Quality Assurance speelt, geeft McIntyre aan dat de 

SQCF level descriptors helpen om te bepalen wat de leerdoelen moeten zijn en hoe ze gefor-

muleerd kunnen worden. Door de SQCF level descriptors te gebruiken, zijn de programma’s 

automatisch outcome based. En dat maakt het mogelijk de uitkomsten te toetsen. Assessments 

spelen een belangrijke rol in het werk van McIntyre. De assessments geven de garantie dat de 

trainingen opleveren wat ze moeten opleveren. Naast het evalueren van de training als proces, 

zorgen assessments ervoor dat er ook gekeken wordt of het geleerde in de praktijk wordt toe-

gepast. Het SCQF raamwerk helpt de ontwikkelaars bij het samenstellen van het juiste as-

sessment door de gewenste uitkomsten van de training op de juiste manier te formuleren.  
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SCQF credit rating  

Verder ziet McIntyre SCQF credit rating als een vereist en vitaal onderdeel van de kwaliteits-

waarborging van de opleidingen en trainingen van het Scottish Police College. Het Scottish 

Police College is ook een door het SCQFP erkende Credit Rating Body (CRB). Toen het 

Scottish Police College een CRB werd, is een begin gemaakt om alle processen binnen de 

afdeling Training, Leadership & Development te standaardiseren. De manier waarop nieuwe 

trainingen en opleidingen ontworpen en ontwikkeld worden, is formeel vastgelegd. Onderdeel 

van deze standaardisatie is dat elk programma in principe geschikt moet zijn voor credit rating. 

Dit betekent dat de ontwikkelaars van de programma’s de SCQF levels als uitgangspunt nemen 

voor het ontwerpproces. Credit rating is nu integraal onderdeel van de quality assurance policy. 

Toch zijn er op het moment dat we McIntyre spraken nog maar 12 programma’s van het 

Scottish Police College voorzien van een SCQF credit rating (zie Tabel 6). Dit terwijl het portfo-

lio van het Scottish Police College meer dan 600 programma’s omvat. McIntyre geeft aan dat er 

de laatste twee jaar geen programma’s meer van een credit rating zijn voorzien, omdat er een 

tekort aan personeel was op de Quality Assurance Unit. Nu de afdeling weer aan het groeien is, 

zal het credit rating proces weer in gang worden gezet. 

 

Tabel 6 Opleidingen Scottish Police College ingeschaald in het SCQF 

 Credits SCQF level EQF level 

Certificate in Crime Scene Examination (International) 77 7 5 

Diploma in Crime Scene Investigation (International) 140 8 5 

Early Intervention Through Education 15 8 5 

Economic Crime Programme 20 10 6 

Intelligence Officers Foundation Course 15 8 5 

Police Driving Instructors 40 10 6 

Probationer Training Programme 170 7 5 

Road Policing Forensic Investigators Course - Module 3 Operational Component 30 10 6 

Road Policing Forensic Investigators Course Module 1 - Operational Knowledge 25 9 6 

Road Policing Forensics Investigators Course Module 2 - Advanced Knowledge 20 10 6 

Strategic Community Safety 30 11 7 

Tachograph and Records Analysis Course 6 8 5 

 

Programma’s credit rating 

Het inschalen van een kwalificatie kost tijd en geld. We vroegen McIntyre met welke program-

ma’s hij als eerste zou beginnen als het Scottish Police College alle 600 programma’s zou wil-

len laten inschalen. Als het gaat om prioriteiten, geeft McIntyre aan dat de eerste programma’s 

die op de nominatie staan om in aanmerking te komen voor creditrating de zogenaamde  

category 1 programma’s zijn. Dat zijn de trainingsprogramma’s die essentieel zijn voor het uit-

voeren van de taken en verantwoordelijkheden van politiemedewerkers. Verder is het van be-

lang dat een programma onderdeel is van een loopbaanpad. McIntyre spreekt van groepen of 

families van programma’s die onderling samenhangen. Ook de strategische agenda van de 

Politieleiding is van belang. Als er op een gegeven moment een dringende behoefte is aan 

management in een bepaalde regio, dan komen de managementprogramma’s het eerst in 

aanmerking voor credit rating. 
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Samenwerking hogescholen en universiteiten 

McIntyre ziet veel toekomst in de samenwerking met hogescholen en universiteiten. In het ver-

leden heeft hij samengewerkt met vijf of zes universiteiten. Dat moeten er meer worden. McInty-

re ziet het als zijn verantwoordelijkheid om universiteiten actief te benaderen met de boodschap 

‘Kijk, dit is wat wij als Scottish Police College aanbieden aan ons personeel, dit zijn de leeruit-

komsten, dit is hoe het programma voldoet aan de kwaliteitsstandaarden, dit zijn de kwali-

teitstandaarden, dit is de manier waarop we de leeruitkomsten toetsen… Kijk ernaar en beslis of 

dit programma een onderdeel kan zijn van een articulation route. Een articulation route is zoiets 

als een leerlijn ofwel een weergave van de weg die iemand bewandelt naar een diploma. Het is 

goed voor de employability van de politiemedewerkers, aldus McIntyre, het is ook goed voor de 

kwaliteit van het reguliere onderwijs en het is goed voor de kwaliteit en het aanzien van de 

opleidingen van het Scottish Police College. Dat is niet het belangrijkste, maar het helpt wel. 

Een accreditatie geeft een training of een opleiding een ‘extra level of credibility’. 

 

Voorbeelden opleidingsprogramma’s 

McIntyre noemt als voorbeeld het Forensic Road Collision Investigation Program. Het oplei-

dingsprogramma is opnieuw ontworpen en ondergaat op dit moment een credit rating proces. 

Daarnaast heeft het Scottish Police College ook de Robert Gordon University in Aberdeen be-

naderd om het programma te laten accrediteren. Het doel is om het programma van een extra 

professionele standaard te voorzien, zodat het onderdeel kan zijn van een articulation route. 

Met de accreditatie van het Forensic Road Collision Investigation Program wordt het program-

ma onderdeel van een articulation route die binnen de Robert Gordon University leidt tot een 

diploma. Een ander voorbeeld dat McIntyre noemt, is het Fraude Investigation Program. Dit is 

een opleidingsprogramma op SCQF level 10 (EQF 6). Het Scottish Police College heeft twee 

jaar geleden de University of Portsmouth benaderd met de vraag of ze het programma willen 

erkennen en accrediteren. Andere mensen dan politiemedewerkers kunnen het programma niet 

volgen aan de University of Portsmouth, maar het programma kan wel onderdeel uitmaken van 

een articulation route die leidt tot een kwalificatie aan de University of Portsmouth. 

 

Belang SQCF Workforce development 

McIntyre geeft aan dat kwalificaties en het SCQF niet alleen van belang zijn voor training en 

opleiding, maar ook voor workforce development in het algemeen. Het SCQF is voor zowel 

learning & development professionals als recruitment professionals relevant, zo zegt McIntyre. 

Voor de learning & development professionals verwijst het SCQF naar het niveau van de leer-

doelen. Voor de recruiter verwijst het SCQF naar het niveau en de aard van de kwalificaties die 

nodig zijn om een functie naar behoren uit te oefenen. Het is volgens McIntyre ook veel beter 

om in personeelsadvertenties te communiceren in termen van SCQF levels dan het noemen 

van een specifieke kwalificatie. Werkgevers kennen de meeste kwalificaties niet. Rory onder-

schrijft het belang van employer engagement bij het SCQF. Volgens McIntyre weten veel werk-

gevers gewoon niet welke kwalificaties er allemaal zijn, en wat deze waard zijn. Vooral het 

verschil tussen de kwalificaties in het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, en opleidingen 

verzorgd door commerciële opleiders is voor veel werkgevers onduidelijk. En door je in een 

advertentie te beperken tot een specifieke kwalificatie, is er een kans dat je goed gekwalificeerd 

personeel ‘over het hoofd ziet’. 
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Opgedane werkervaring 

McIntyre onderstreept dit door te vertellen over zijn eigen loopbaan, die begon in het leger. 

Toen hij het leger verliet in 2000, had hij geen enkele formele erkenning voor alle opleidingen 

die hij in het leger gevolgd had. Laat staan dat hij erkenning kreeg voor alle ervaring en be-

kwaamheden opgedaan in het werk. Pas in 2007 behaalde hij zijn diploma, een Work-based 

learning degree, aan de Glasgow Caledonian University. Toen hij dat diploma had, kon hij bin-

nen de Politie solliciteren voor een functie op de Quality Assurance afdeling, de functie die hij 

nu bekleedt. Het afgelopen jaar behaalde McIntyre zijn masters. 

 

Recruitment 

McIntyre benadrukt dat een substantieel deel van de verworven competencies waarover een 

kandidaat beschikt en die van groot belang kunnen zijn voor het uitvoeren van een functie, in de 

besluitvorming om iemand wel of niet aan te nemen buiten beschouwing worden gelaten. 

McIntyre vindt dat een vorm van ignorance. En een gemiste kans met verregaande gevolgen. 

Tot aan 2008 kon een politiemedewerker met meer dan 30 jaar ervaring de Politie verlaten 

zonder ook maar enige vorm van erkenning voor de opgedane ervaring. Sommigen daarvan 

zijn nog geen 50, met een enorme staat van dienst en dito ervaring. Op het moment van het 

interview is het Scottish Police College op zoek naar Quality Assurance Officer. De personeels-

advertentie vermeldt geen specifiek diploma. Er staat dat de kandidaat in bezit moet zijn van 

een geregistreerde kwalificatie op het niveau van SCQF level 8 of ervaring op een vergelijkbaar 

niveau. Het doel van McIntyre is om ervoor te zorgen dat ook andere afdelingen van de Politie 

overstappen op een formulering in personeelsadvertenties die inclusive zijn. Dat wil zeggen 

voor het burgerpersoneel. Voor het Politiepersoneel blijft van kracht dat specifieke politieoplei-

dingen noodzakelijk zijn. Maar voor heel veel functies is het veel beter, zo stelt McIntyre, om in 

meer algemene termen eisen te stellen aan het kwalificatieniveau. De SCQF levels maken dat 

mogelijk. 
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