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Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het NCP NLQF

Evaluatie na vijf jaar NLQF

Na 5 jaar Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF heeft er een
evaluatieonderzoek plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek
was enerzijds om het huidige functioneren van het Nationaal
Coördinatiepunt (NCP) NLQF te evalueren. En anderzijds om een
inventarisatie te maken van de bezwaren ten aanzien van het
huidige NLQF en het wetsvoorstel voor de verdere implementatie
van het NLQF.

Nieuw: animatie met uitleg over NLQF

In deze animatie wordt in een kleine drie minuten toegelicht wat het nut is van het Nederlands
Kwalificatieraamwerk NLQF. Er wordt uitleg gegeven over het NLQF en ingegaan op de waarde van
NQLF voor de arbeidsmarkt.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF 15 maart 2018

Op donderdag 15 maart 2018 (10.00 - 12.30 uur) is er een
voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands
Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is
bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties
aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren,
werkgevers, enz.). IPD Opleidingen brengt vanuit de praktijk een
casus in inzake de inschaling van kwalificaties. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar info@ncpnlqf.nl

Werksessie NLQF op 15 maart 2018

In 2018 organiseert het NCP NLQF aansluitend aan de voorlichtingsbijeenkomsten werksessies waar
instellingen die bezig zijn met een validiteitsverzoek of inschalingsverzoek ondersteuning kunnen krijgen. 
De eerste werksessie vindt plaats op 15 maart 2018 van 12.30 - 14.30 uur bij het Cursus- en
Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht. 
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@ncpnlqf.nl. 
Kosten voor deze sessies bedragen 50 euro.
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NCP NLQF zoekt nieuw lid  Programmaraad

Het NCP NLQF is op zoek naar een nieuw lid voor de
Programmaraad. Dit in verband met verloop van de
benoemingsperiode van een van de huidige leden. Een van de
hoofdtaken van de Programmaraad is het nemen van besluiten
over de inschaling in het NLQF (en EQF) van niet door de overheid
gereguleerde kwalificaties. Daarnaast is het verzorgen van
informatie en communicatie over het NLQF van belang. 

  

Nieuw lid commissie Kwaliteit en drie nieuwe experts NLQF

De commissie Kwaliteit is uitgebreid met Connie Bastiaanssen. De Commissie Kwaliteit beoordeelt de
aanvragen voor de validiteit van de organisaties die een inschaling wensen en geeft hierover een advies
aan de Programmaraad.
En we hebben drie nieuwe experts voor het beoordelen van inschalingsaanvragen:

Minie Eising, niveau 1 t/m 5
Nicole Fanchamps, niveau 1 t/m 5
Linda van der Grijspaarde, niveau 5  t/m 8

In volgende e-zines maken we nader kennis met hen.

NLQF genoemd in wetsvoorstel nieuw

beroepsprofiel regieverpleegkundige

Het ministerie van VWS heeft donderdag 21 december 2017 een
wetsvoorstel gepubliceerd dat meer duidelijkheid moet bieden over
de verpleegkundige beroepen. Naast het beroep van
verpleegkundige, komt er een nieuw beroep bij: het beroep van
regieverpleegkundige. NLQF wordt in het wetsvoorstel genoemd bij
de scholingseisen voor registratie als regieverpleegkundige.
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