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Op 8 oktober 2020 werden de volgende inschalingsverzoeken
goedgekeurd door de Programmaraad NLQF:
- St. Veilige Havens: Veiligheid Certificaat Havens (NLQF 2)
- sQuare: Ondernemen vanuit eigen vakmanschap (NLQF 5)
- KCH Examens: Assistent logistiek (NLQF 1)
- SVGO: Basis metselwerk (NLQF 2)
- SVGO: Basis bouwfysica, geluid en brand (NLQF 3)
- SVGO: Hoek-kil, zink en aansluitingen (NLQF 3)
- VTB: CNC Frezen (NLQF 3)
- VTB: CNC Draaien (NLQF 3)

Tevens werden validiteitsverzoeken van de volgende
organisaties gehonoreerd:
- Cultureel Instituut voor Creativiteit en Kunsten (C.I.C.K.)
- Instituut voor Verpleegkundige Studies (Hogeschool Utrecht)
- Herbeoordeling EHCB

Nieuwsbrief oktober 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.

NL leert door, ook met NLQF-ingeschaalde kwalificaties
Vanaf 1 oktober 2020 is het eerste aanvraagtijdvak geopend voor
de tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door met inzet van scholing'
(NLLD-S). Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders subsidie
aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en
vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online
scholingstrajecten aan te bieden die kunnen bijdragen aan
het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het
weer verkrijgen van arbeid. Er worden eisen gesteld aan de
opleiders. Ook opleidingen die leiden tot door het NCP
NLQF ingeschaalde kwalificaties komen in aanmerking voor deze regeling!

Lees meer

Inschalingen en validiteitsverzoeken

Lees meer

Eerste bevindingen impactanalyse NLQF
NIDAP, een onafhankelijk marktonderzoeksbureau, deed in opdracht van het NCP NLQF een impactanalyse. Hoe 
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In het licht van de digitale en groene transities, de
veranderende arbeidsmarkt en recentelijk de
uitdagingen die de coronacrisis met zich
meebrengt, heeft de Europese Commissie haar
Skills Agenda aangescherpt.
In antwoord op de genoemde ontwikkelingen heeft
de Commissie op 1 juli 2020 een vijfjarenplan
gepresenteerd om individuen en bedrijven te

helpen meer en betere vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten.

bekend is het NLQF en hoe staan partijen er tegenover? Zowel werkgevers, onderwijsinstellingen als
werknemers/studenten zijn bevraagd. De eerste bevindingen laten zien dat de bekendheid van het NLQF nog in
ontwikkeling is, maar dat bij de respondenten wel behoefte bestaat aan een algemeen geaccepteerd/ingevoerd
framewerk om kennis- en vaardighedenniveaus vast te leggen. Werkgevers staan positief tegenover het NLQF. Zij
vinden een gestandaardiseerde inschaling van kwalificaties nuttig voor functiewaardering, werving en bij
internationale werknemers.

Lees meer

Even voorstellen: nieuwe voorzitter Commissie Kwaliteit
Annemarie Venemans is de nieuwe voorzitter van de Commissie
Kwaliteit. Zij was al actief bij het NCP NLQF als expert bij de
beoordeling van inschalingsaanvragen en is dus goed ingevoerd in
het NLQF. Annemarie Venemans over de toegevoegde waarde
van het NLQF: “Iedere opleiding is uniek. Zo krijgen studenten de
kans om een opleiding te kiezen die precies bij hem of haar past.
Keerzijde is dat het voor zowel studenten als werkgevers soms
lastig is om te bepalen wat het niveau van een opleiding is. De
niveaubepaling van het NLQF is daarom van grote waarde. Het
geeft studenten en werkgevers, nationaal en internationaal,
houvast en draagt hierdoor bij aan de verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs.”

Lees meer

Civiele erkenning via NLQF is enorm belangrijk
Op 17 september 2020 stond er een voorlichtingsbijeenkomst van het NCP NLQF op het programma. Deze keer in
een hybride vorm, met zowel fysiek (op gepaste afstand) als online veel geïnteresseerde deelnemers. Jan de Graaf
van de Nederlandse Defensieacademie vertelde wat inschaling van kwalificaties in het NLQF voor de NLDA
betekent. ‘Sinds 2014 heeft de NLDA 6 kwalificaties laten inschalen. De reden waarom we dat doen is onveranderd.
Civiele erkenning is enorm belangrijk én hiermee tonen we aan dat onze kwaliteit op orde is. We willen mensen die
van de arbeidsmarkt komen om voor Defensie te werken en daarna weer terug gaan naar de arbeidsmarkt, een
erkende meerwaarde meegeven.’

Lees meer

Aangescherpte Skills Agenda van de Europese Commissie

Lees meer

Agenda
Oktober
Webinar 29 oktober 2020: Wat kan NLQF betekenen voor mbo en
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ho?

November 
Online voorlichtingsbijeenkomst 26 november 2020: Over NLQF
en het inschalen van kwalificaties

December
Webinar 1 december 2020: Het formuleren van leeruitkomsten

Lees meer
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