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Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het NCP NLQF

Drie nieuwe NLQF-inschalingen

Op 6 maart 2018 werden de volgende drie nieuwe inschalingen
vastgesteld door de Programmaraad NLQF:
• Officier Korps Mariniers van de Nederlandse Defensie Academie
(NLDA): NLQF 6
• Radiotherapeutisch laborant van het College Zorg Opleidingen
(CZO): NLQF 6
• Radiodiagnostisch laborant van het College Zorg Opleidingen
(CZO): NLQF 6.
Tevens werd het validiteitsverzoek van het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gehonoreerd en vastgesteld door
de Programmaraad NLQF. Deze organisatie mag nu kwalificaties
voordragen voor inschaling.

OCW kondigt wetsvoorstel NLQF aan

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verwacht dat het wetsvoorstel voor NLQF in
het vierde kwartaal van 2018 ingediend wordt bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1
augustus 2020.

Checklists als hulpmiddel bij aanvragen voor
validiteit en inschaling

Het NCP NLQF heeft twee checklists ontwikkeld als hulpmiddel
bij aanvragen voor validiteit en inschaling. Met deze checklists
kunnen aanvragers controleren of alle bij de validiteits- of
inschalingsaanvraag behorende informatie en bewijzen zijn
toegevoegd. Ze dienen als hulpmiddel om tot een complete
aanvraag te komen.

Webinar op 22 maart 2018: NLQF – wat, waarom en hoe?

In een live webinar op donderdag 22 maart (16.00 – 16.45 uur) gaan de adviseurs van het Nationaal
Coördinatiepunt NLQF in op vragen over het nut en de noodzaak van het NLQF. U kunt dit webinar volgen
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vanachter uw eigen bureau. Deelname is gratis.

Even kennismaken met NLQF-expert Linda van

der Grijspaarde

Linda van der Grijspaarde werkt als onderwijsadviseur in
uiteenlopende projecten in het hbo en het wo. Zij treedt daarnaast
regelmatig op als secretaris en panellid in visitatiepanels voor de
accreditatie van Nederlands- en Engelstalige Associate degrees,
bachelors en masters. Ook is zij secretaris voor instellingstoetsen.
Een van de voordelen van NLQF vindt zij de ervaring die
instellingen opdoen met het inzichtelijk maken van het niveau van
het onderwijs dat zij aanbieden. “Deze ervaring vertaalt zich
meestal in transparante doelen en bijpassende toetsing.”. 

  

Nieuw: infographic met feiten en cijfers NLQF

In deze factsheet vindt u feiten en cijfers over scholing in Nederland, over de opleidingen die inmiddels
een NLQF-niveau hebben en over de beroepsbevolking waarvoor scholing en een leven lang leren van
belang is.

Voorlichtingsbijeenkomst en werksessie NLQF op 14

juni 2018

Op donderdag 14 juni 2018 is er van 10.00 - 12.30 uur een
voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk
NLQF in Utrecht. Op 14 juni gaat de aandacht speciaal uit naar de
betekenis van NLQF voor beroepsgroepen en beroepsverenigingen in
Nederland. 
Aansluitend is van 12.30 - 14.30 uur een werksessie waar instellingen die
bezig zijn met een validiteitsverzoek of inschalingsverzoek ondersteuning
kunnen krijgen.
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