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Op 20 april 2021 werden de volgende inschalingsverzoeken
goedgekeurd door de Programmaraad NLQF:
- KCH examens : Assistent groen (NLQF 1)
- Breederode Hogeschool: Praktijkopleider/
Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn
(POG) (NLQF 6)
- ExpertCare: Hemodialyse Verpleegkundige Extramuraal
(NLQF 6)
- VTB: Pneumatiek, elektro-pneumatiek en PLC besturing
(NLQF 3)
- NVVB: Specialist Basisregistratie personen (NLQF 6)
- NVVB: Specialist Burgerlijke stand (NLQF 6)

- NVVB: Specialist Identiteitsdocumenten (NLQF 6)
- NVVB: Specialist Beleid en kwaliteit (NLQF 6)
- NOC*NSF: Trainer - coach NLQF 5 (herbeoordeling)
- NOC*NSF: Trainer - coach NLQF 3 (herbeoordeling)

Tevens werd het validiteitsverzoek van de volgende organisatie gehonoreerd:
- Stichting ToetsCentrum Intereducatief (TCI)
- Hanzehogeschool Groningen
- Pearson Benelux BV
- Martech (herbeoordeling)
- LSBL (herbeoordeling)

Nieuwsbrief april 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.

Inschalingen en validiteitsverzoeken

Lees meer

NLQF voegt waarde toe aan praktijkdiploma’s
KCH (Kenniscentrum Handel) liet al 4 kwalificaties inschalen in het
NLQF op niveau 1: assistent logistiek, assistent facilitair, assistent
groen en winkelmedewerker. Els Kranen, onderwijskundige bij
KCH, geeft aan waarom. “Wij werken vooral voor mensen waarbij
het mbo soms net een brug te ver is qua theorie, zij komen in de
praktijk veel beter tot hun recht. Wij willen ons hard maken voor
deze medewerkers door het traject dat we aanbieden extra
waarde mee te geven in de vorm van een waardevol diploma. Dat
is voor deze groep enorm van belang.” Welke tips heeft Els Kranen voor organisaties die willen beginnen met het
inschalingsproces? “Het is belangrijk dat je als organisatie goed het doel voor ogen hebt waarom je aan de slag
gaat. Welke meerwaarde heeft NLQF? Voor ons is dat heel duidelijk. Studenten hebben een betere intrede op de
arbeidsmarkt.”

https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320609922/fzn44a35xWdtzd5
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320609923/fzn44a35xWdtzd5
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De Vereniging Technische Bedrijfstakscholen
(VTB) heeft nu 9 van de geplande 12 kwalificaties
ingeschaald in het Nederlands
Kwalificatieraamwerk NLQF op niveau 3 en 4. De
VTB voorziet in de behoefte aan gekwalificeerd
personeel voor de metaal- en elektrotechnische

industrie. Onlangs werden de eerste diploma’s uitgereikt met een NLQF-niveau! Het gaat om modules voor om-, her-
en bijscholing. Richard Baauw van Vereniging Technische Bedrijfstakscholen vertelt over de beweegredenen voor
inschaling in het NLQF en wat het uiteindelijk oplevert. “Het feit dat je een erkend diploma behaalt wat ook nog eens
erkend wordt in het buitenland geeft aan dat het een serieus diploma is. Na het behalen van een diploma is het
werk- en denkniveau duidelijk aangetoond. Wij merken dat het ook een stukje trots aanspreekt bij de deelnemers.”

1 juni 2021: Werksessie formuleren leeruitkomsten
Voor organisaties die willen beginnen met een
inschalingsaanvraag of bezig zijn met een inschaling om hen
(verder) op weg te helpen.

8 juni 2021: Voorlichtingsbijeenkomst NLQF voor opleiders
Voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden
(particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers,

Lees meer

Opleidingen in de huisartsenzorg gebruiken NLQF
In december 2020 zijn de 1- en 2-jarige opleidingen tot praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) van Breederode
Hogeschool ingeschaald op NLQF-niveaus 5 en 6. Met deze inschalingen komt Breederode Hogeschool tegemoet
aan de steeds duidelijker wordende vraag vanuit de eerstelijn naar meetbare kwaliteit. Via NLQF wordt geborgd dat
de opleidingen en het diploma (via de leeruitkomsten en examens) echt op dat niveau zitten. Met deze stap is
Breederode Hogeschool op de toekomst voorbereid. De NLQF-ingeschaalde opleidingen kunnen vanaf 1 januari
2022 ook via de STAP-regeling gevolgd worden. Marina Vinken, Manager Huisartsenzorg binnen Breederode
Hogeschool: “Vanuit carrièreperspectief is dat natuurlijk superinteressant, zowel voor zzp’ers in de zorg die volgende
stappen willen gaan maken, als voor mensen in vaste dienst die zich door willen ontwikkelen. En voor de huisarts is
het uiteraard heel prettig dat het personeel - al dan niet vast in dienst - op die manier zich kan laten bijscholen.”

Lees meer

NLQF maakt deelnemers trots

Lees meer

The world is my playground
ENVOZ (Eerste Nederlandse Vakopleiding voor
Zwembadmedewerkers) werkt in ruim 20 landen aan hoge normen
voor het zwemonderwijs, de waterveiligheid en
overlevingstechnieken. Deze internationale ervaring heeft ENVOZ
er toe gebracht om in 2013 haar opleiding Zwemonderwijzer
binnen het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF - en daarmee
ook het Europees Kwalificatieraamwerk EQF - vast te leggen.
Vervolgens heeft de Australian Swimming Coaches and Teachers
Association (ASCTA) de opleiding Zwemonderwijzer opgenomen
in het Australische kwalificatieraamwerk (AQF). Dat maakt het nu
mogelijk voor een Australische zwemonderwijzer om in Nederland
les te geven!.

Lees meer

Agenda

https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320609929/fzn44a35xWdtzd5
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320609930/fzn44a35xWdtzd5
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320609924/fzn44a35xWdtzd5
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320609925/fzn44a35xWdtzd5
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320609926/fzn44a35xWdtzd5
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320609927/fzn44a35xWdtzd5
https://content.mailplus.nl/m15/links/cinop/nct320609928/fzn44a35xWdtzd5
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enzovoort). Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe
kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen.

Lees meer
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