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Op 10 december 2020 werden de volgende
inschalingsverzoeken goedgekeurd door de Programmaraad
NLQF:
- Instituut voor Verpleegkundige Studies: Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige (NLQF 6)
- Breederode Hogeschool: Praktijkondersteuner Huisarts
(NLQF 5)
- Breederode Hogeschool: Praktijkondersteuner Huisarts
(NLQF 6)
- OPPstap: Medewerker OK vaardigheden (NLQF 4)
- EHCB: Interieurdesigner (NLQF 4) (herbeoordeling)

Tevens werden validiteitsverzoeken van de volgende organisaties gehonoreerd:
- VvAA Business School
- Moovs Academy

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het Nationaal Kwalificatieraamwerk NLQF. Het NLQF
is gekoppeld aan het European Qualification Framework en zorgt voor transparantie in de opleidings- en
trainingsmarkt in Nederland en de rest van Europa. Het Nationaal Coordinatiepunt NLQF wordt in Nederland
uitgevoerd door CINOP.

Nut van NLQF voor HR
Een uitdaging voor alle HR-managers is het vinden van de juiste mensen voor een functie. Dit start bij het
selectieproces. Maar hoe doorgrond je kwalificaties, nationaal of internationaal behaald, informele of non-formele
opleidingen, cursussen en trainingen die genoemd staan op een CV? Het NLQF kan hierbij handvatten bieden stelt
HR-manager Maaike van Rijswijck. En bedrijven kunnen het gebruik van NLQF stimuleren door het op te nemen in
vacatures.

Lees meer

Inschalingen en validiteitsverzoeken

Lees meer

NLQF biedt onafhankelijke waardebepaling
Zoals het spreekwoord zegt: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Daarom betrekt het NCP NLQF bij de
voorlichtingsbijeenkomsten graag organisaties met een NLQF-inschaling. Bij de bijeenkomst van 26 november 2020
nodigden wij Hanneke Westland uit, directeur bedrijfsvoering van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Wat zijn
redenen om kwalificaties in te schalen bij het NLQF en wat zijn tips voor anderen? "NLQF maakt de
doorstroommogelijkheden inzichtelijk en ook voor de arbeidsmobiliteit over de grens is NLQF een uitkomst."

Lees meer

https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/txt315426650/Qdddxh6kAs5rCTN
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320392700/Qdddxh6kAs5rCTN
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320392701/Qdddxh6kAs5rCTN
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320392702/Qdddxh6kAs5rCTN
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320392703/Qdddxh6kAs5rCTN
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In november 2020 kwam de NLQF-kenniskring voor de 11e keer
bij elkaar. Dit keer troffen partijen met ingeschaalde kwalificaties
elkaar online om kennis op te doen en ideeën uit te wisselen.
Wiebe Buising van het ministerie van OCW gaf toelichting over de
STAP-regeling en wat het vraagt van opleiders om toegang te
krijgen tot het scholingsregister voor de STAP-regeling.

Wij zien er naar uit om het NLQF in 2021 verder te brengen samen
met alle betrokkenen. Wij wensen iedereen veel geluk en
gezondheid toe.

Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?
Jeanne Derks van de HAN University of Applied Sciences in
Arnhem en Nijmegen vertelde op 29 oktober 2020 tijdens een
NLQF-webinar voor mbo- en hbo-contractonderwijs over de
inschaling van de kwalificatie Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige op NLQF-niveau 6. Deze opleiding valt onder de
particuliere poot van de HAN. "Door een NLQF-inschaling op
niveau 6 geven we studenten de garantie dat ze een opleiding
doen op dat niveau. Die ook nog eens internationaal vergelijkbaar
is."

Lees meer

Stand van zaken STAP-regeling

Lees meer

Nationale kwalificatiekaders zijn stevig verankerd
De Cedefop-rapportage NQF-developments 2019 stelt dat het Europese kwalificatiekader (EQF) en de nationale
kwalificatiekaders (NQF's) de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels dichter bij elkaar én dichter bij de
eindgebruikers brengt. In totaal nemen 39 landen deel aan het EQF-proces. De meeste kaders omvatten nu alle
landelijk erkende formele kwalificaties van het beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger en
volwassenenonderwijs. En een aantal landen waaronder Nederland neemt ook niet gereguleerde, private
kwalificaties op.

Lees meer

Agenda
Maart 2021
Online voorlichtingsbijeenkomst 11 maart 2021: Over NLQF en het
inschalen van kwalificaties

Deadlines inlevertermijnen validiteit en inschaling 2021
https://www.nlqf.nl/inschaling/indieningsdata

Lees meer

Kerstgroet

https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320392704/Qdddxh6kAs5rCTN
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320392705/Qdddxh6kAs5rCTN
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320392706/Qdddxh6kAs5rCTN
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320392708/Qdddxh6kAs5rCTN
https://www.nlqf.nl/inschaling/indieningsdata
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320392711/Qdddxh6kAs5rCTN
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