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Nieuwsbrief december 2021
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.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Interview
In the picture: Melanie Lancel
Inschaling en validiteit
Nieuwe inschalingen
Inlevertermijnen aanvragen
Vacature
Het NCP NLQF zoekt nieuw lid voor uitbreiding Commissie Inschaling
Impact van NLQF
Niveau NIMA-opleidingen makkelijker uit te leggen met NLQF
Mbo kan met NLQF beter inspelen op behoefte bedrijfsleven
Beleid
Regelingen en vergoedingen
Internationaal
Projectgroep 'Description of short learning outcomes'
Agenda
Agenda-items
Kerstgroet
Kerstgroet

INTERVIEW

NCP NLQF

In the picture: Melanie Lancel
In de rubriek ‘In the picture’ geven we een kijkje achter de
schermen: wie zijn er allemaal betrokken bij het NLQF en de
inschaling van kwalificaties? Melanie Lancel is voorzitter van de
Commissie Inschaling. Deze commissie beoordeelt de aanvragen
voor inschaling van kwalificaties in het NLQF en geeft hierover een
advies aan de Programmaraad NLQF. Hoe ervaart zij haar werk
voor het NCP NLQF en hoe ziet ze de toekomst?

Lees meer

INSCHALING EN VALIDITEIT

Nieuwe inschalingen
Op 14 december 2021 werden de volgende inschalingsverzoeken
goedgekeurd door de Programmaraad NLQF:

- Hanzehogeschool Groningen: Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige (NLQF 6)
- NIMA: NIMA C Marketing (NLQF 7)
- Vervoerscollege Venlo: Customs and Trade export (NLQF 3)
- VTB: Pijpenbewerker (NLQF 3)
Tevens werd het validiteitsverzoek van Niels Boszhard Academie
BV gehonoreerd.
Lees meer

Inlevertermijnen aanvragen
Op onze site staan de inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen en inschalingsverzoeken. De eerstvolgende
deadlines zijn 4 januari 2022 voor validiteit en 9 februari 2022 voor inschaling. Ben je van plan om een aanvraag in
te dienen? Neem contact met ons op. We denken graag mee!
Lees meer

VACATURE

Het NCP NLQF zoekt nieuw lid voor uitbreiding Commissie Inschaling
Vanwege het toenemend aantal aanvragen zoekt het NCP NLQF
een 4e lid voor de Commissie Inschaling. Deze commissie
beoordeelt aanvragen voor inschalingen in het NLQF. Na de
beoordeling stelt de commissie een advies op als basis voor
besluitvorming door de Programmaraad NLQF. De Commissie
Inschaling vergadert 5 tot 10 keer per jaar (dagdeel). Reageren op
de vacature kan tot 7 januari 2022.

Lees meer
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IMPACT VAN NLQF

Niveau NIMA-opleidingen makkelijker uit te leggen met NLQF
NIMA - het Nederlands Instituut voor Marketing - bestaat al ruim
50 jaar. Het is de beroepsvereniging voor professionals in
marketing, communicatie en sales. NIMA neemt examens en
assessments af om het kennis- en competentieniveau van
marketeers vast te stellen en helpt bedrijven bij het verbeteren van
hun marketingstrategie en -organisatie. Begin 2021 liet NIMA de
validiteit voor NLQF toetsen en eind 2021 zijn er al 5 kwalificaties
ingeschaald in het NLQF. Baukje Hilarides, onderwijskundig
accountmanager bij NIMA, vertelt waarom NIMA voor het NLQF
gekozen heeft. “Je hebt een duidelijk verhaal richting je klanten,
dat aansluit bij hun belevingswereld. Iedereen heeft regulier
onderwijs doorlopen en daar kun je met NLQF aan refereren.”
Lees meer

Mbo kan met NLQF beter inspelen op behoefte bedrijfsleven
De arbeidsmarkt heeft steeds meer behoefte aan korte trajecten voor bij- en omscholing. Maar dan wel trajecten van
waarde. Via NLQF kan er een objectieve niveau-aanduiding op een diploma of certificaat worden vermeld van
private, niet bekostigde trajecten. Zo weten werkgevers en werknemers wat een traject waard is. Dat biedt kansen
voor roc’s. Tijdens een werkconferentie van het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen MBO op 4 november jl.
verzorgde het NCP NLQF een workshop over flexibel LLO-aanbod voor volwassenen met behulp van het Nationaal
Kwalificatieraamwerk NLQF. De conferentie-visuals geven mooi weer hoe het NLQF van waarde is in het kader van
een leven lang ontwikkelen.
Lees meer

BELEID

Regelingen en vergoedingen
De overheid neemt NLQF steeds meer mee in regelingen voor
scholingssubsidies. Ook branches nemen de NLQF-niveaus
serieus. Zij kunnen met NLQF een vorm van erkenning meegeven
aan branchegerelateerde opleidingen en kwalificaties. Zie onze
site voor een overzicht van subsidies en regelingen die zijn gelinkt
aan NLQF.

Lees meer

INTERNATIONAAL

Projectgroep 'Description of short learning outcomes'
Het NCP NLQF is aangesloten bij de projectgroep ‘Description of
short learning outcomes’ geïnitieerd door de Europese Commissie
naar aanleiding van een notitie van de EQF Advisory Group. In de
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projectgroep zijn onder andere verschillende nationale
coördinatiepunten van het EQF vertegenwoordigd. Het doel van
de projectgroep is om te bekijken welke huidige systemen er
worden gebruikt om leeruitkomsten te beschrijven en welke data
nodig zijn om deze leeruitkomsten te verzamelen in databases. Dit
alles ten behoeve van uitwisselbaarheid van leeruitkomsten
binnen en tussen de verschillende Europese lidstaten. Zodat
kwalificaties internationaal nog beter vergelijkbaar worden.
Lees meer

AGENDA

Agenda
27 januari 2022 | Webinar 'NLQF helpt werkgevers bij een
leven lang ontwikkelen'
In dit webinar gaan we in gesprek over de betekenis van het
Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF voor branches en
bedrijven in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO). Uit
onderzoek van NIDAP naar de impact van het NLQF blijkt dat
werkgevers een kwalificatieraamwerk als het NLQF nuttig vinden.
Zij kunnen met het NLQF snel en eenduidig niveaus van
opleidingen met elkaar vergelijken. NLQF maakt reguliere en
private kwalificaties vergelijkbaar met elkaar, zowel nationaal als
internationaal. Dit draagt bij aan het aannemen van de juiste
mensen met de juiste kwalificaties en het aanbieden van de juiste scholing voor personeel.
Meer informatie en aanmelden
10 februari 2022 | Werksessie leeruitkomsten formuleren
Deze werksessie leeruitkomsten formuleren (10.00 tot 12.30 uur) is bedoeld om organisaties die een
inschalingsaanvraag willen doen op weg te helpen. We bespreken wat leeruitkomsten zijn, waarom werken met
leeruitkomsten zoveel voordelen heeft en er wordt geoefend met het formuleren. Na afloop heb je de juiste tools om
zelf aan de slag te gaan. Toch nog even oefenen en feedback krijgen? Dit kan door de ‘huiswerkopdracht’ die wordt
aangeboden via een online omgeving na de werksessie. De werksessie vindt plaats bij Cursus- en vergadercentrum
Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht.
Kosten: € 100,- p.p.
Meer informatie en aanmelden
15 februari 2022 | Voorlichtingsbijeenkomst: Hoe werkt het NLQF?
Op dinsdag 15 februari 2022 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands
Kwalificatieraamwerk NLQF. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties
aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enzovoort). De bijeenkomst gaat over het
inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking
met andere opleidingen mogelijk wordt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst vindt plaats bij
Cursus- en vergaderruimte Domstad in Utrecht.
Meer informatie en aanmelden
Lees meer

KERSTGROET

Kerstgroet
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We zien ernaar uit om het NLQF ook in 2022 weer verder te
brengen samen met alle betrokkenen. Wij wensen iedereen veel
geluk en gezondheid toe.
Team NCP NLQF
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