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Op 11 februari 2021 werden de volgende
inschalingsverzoeken goedgekeurd door de Programmaraad
NLQF:
- KCH Examens: Assistent facilitair (NLQF 1)
- VAPRO: Hoofdwerktuigkundige in Centrales (NLQF 5)
- Academie voor Podologie: Registerpodologie (NLQF 6)
- C.I.C.K.: Musicaltheater NLQF (NLQF 5)
- NVVB: Basiskennis burgerzaken (NLQF 4)
- NVVB: Basisregistratie personen basis (NLQF 4)
- NVVB: Burgerlijke stand basis (NLQF 4)
- NVVB: Verblijf en adres (NLQF 4)
- sQuare: Projectbeheersing met BIM coördinatie (NLQF 5)

 
Tevens werd het validiteitsverzoek van de volgende organisatie gehonoreerd:
- Academie voor Podologie
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Nieuwsbrief februari 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.
 

NLQF voegt waarde toe aan bedrijfsopleiding binnen Bernhoven
Wat doe je als je merkt dat medewerkers niet in aanmerking komen voor doorstromen naar een andere functie
binnen de organisatie of om te voldoen aan landelijke ontwikkelingen? Niet omdat ze dat niet in zich hebben, maar
omdat ze in die andere functie kennis en vaardigheden nodig hebben waarover ze nog niet beschikken. Dan zoek je
naar oplossingen. Dat deed Sjan van Roosmalen (manager zorgopleidingen Bernhoven). Zij koos voor inschaling
van de bedrijfsopleiding in het NLQF-register. Het Nederland Kwalificatieraamwerk NLQF maakt opleidingsniveaus
vergelijkbaar. Sjan van Roosmalen vertelt over het nut van NQLF tijdens een webinar op 22 maart voor HR-
professionals en werkgevers.

Lees meer

Inschalingen en validiteitsverzoeken

Lees meer

Wijzigingen procedure validiteit
Een inschaling van een kwalificatie in het NLQF staat voor kwaliteit. Daarom bestaat de procedure voor inschaling
uit twee stappen. Organisaties die een NLQF-niveau willen aanvragen voor hun kwalificaties moeten eerst een
validiteitstoets doen. De onderdelen die worden beoordeeld zijn rechtspersoonlijkheid van de organisatie,
eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging. Veel
organisaties hebben al een bepaald keurmerk of kwaliteitslabel. Hier houden we rekening mee in de procedure.
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Voor de vierde keer heeft Psychodidact uit Waalwijk de titel van
Beste Opleider van Nederland in de wacht gesleept. Het
opleidingsinstituut voor psychologie won de prijs in de categorie
Zorg en Verzorging. De omstandigheden van het jaar waarin deze
prijs is gewonnen maakt eigenaren extra trots. ‘Het was een
bijzonder jaar, waarin corona ons team maximaal heeft
uitgedaagd.’ Twee opleidingen van Psychodidact zijn ingeschaald
in het NLQF.

Bepaalde keurmerken en accreditaties leiden daarom tot een beperkte validiteitstoets. Per 1 juni 2021 voeren we
een aantal wijzigingen door die de kwaliteitslabels betreffen.

Lees meer

Onderzoek naar impact NLQF
NIDAP heeft in opdracht van het NCP NLQF een onderzoek
gedaan naar de bekendheid en impact van het NLQF
kwalificatieraamwerk. Werkgevers, opleiders en werknemers zijn
bevraagd over het nut van het NLQF en de bekendheid ervan. Uit
de resultaten van deze impactmeting blijkt dat alle onderzochte
stakeholders van mening zijn dat een kwalificatieraamwerk als het
NLQF voor henzelf positief is. Opleiders zien het als middel om
zich te onderscheiden, werkgevers hechten belang aan
duidelijkheid over niveaus en opleidingskwaliteit en werknemers zien het als manier om hun kennisniveau aan te
kunnen tonen voor hun huidige of toekomstige werkgever. Organisaties die reeds kwalificaties hebben ingeschaald
willen meer kwalificaties laten inschalen en doorgaan met het NLQF.

Lees meer

Nieuw: folder mijlpalen NLQF en update feiten & cijfers
De update van de folder over feiten en cijfers geeft informatie over NLQF en een leven lang leren 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.
De folder over mijlpalen NLQF geeft inzicht in de ontwikkeling van het NLQF van 2008 tot nu.

 Lees meer

Psychodidact ook in coronajaar beste zorgopleider

Lees meer

Overzicht nationale kwalificatieraamwerken 2020
Geïnteresseerd in de ontwikkeling van de nationale kwalificatieraamwerken in Europa? Cedefop (het Europees
Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) maakte een overzicht met de ontwikkeling van de nationale
kwalificatieraamwerken in 38 Europese landen (27 EU-lidstaten en Albanië, Bosnië en Herzegovina, Noord-
Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Kosovo, Montenegro, Noorwegen, Servië, Zwitserland en Turkije) in 2020.

 Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 11 maart 2021
Op donderdag 11 maart 2021 (10.00 - 12.00 uur) is er een weer
een online voorlichtingsbijeenkomst over het NLQF voor alle
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Op 30 maart 2021 (13.00 tot 15.00 uur) bieden we een online
werksessie leeruitkomsten formuleren aan. Deze werksessie is
bedoeld om organisaties die willen beginnen met een
inschalingsaanvraag of bezig zijn met een inschaling op weg te
helpen. Tijdens deze werksessie wordt interactief besproken wat
leeruitkomsten zijn, waarom werken met leeruitkomsten zoveel
voordelen heeft en wordt er geoefend met het formuleren. Na de
werksessie heb je de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met
het formuleren van leeruitkomsten. Toch nog even oefenen en

feedback krijgen? Dit kan door de ‘huiswerkopdracht’ die wordt aangeboden via een online omgeving na de
werksessie.

partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Tijdens
de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen
een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat
vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en
buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk
NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van
kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties
dus vastleggen.

Lees meer

Nieuw! Webinar speciaal voor werkgevers en HR-professionals op 22 maart 2021
Op maandag 22 maart van 12.00 - 13.00 uur organiseren we een (gratis) webinar voor werkgevers en HR-
professionals. Uit onderzoek van NIDAP blijkt dat werkgevers en HR-professionals belang hechten aan duidelijkheid
over niveaus van diploma’s, opleidingen en opleidingskwaliteit. Het Nederlands kwalificatieraamwerk NLQF biedt die
duidelijkheid. Daarnaast kan het raamwerk NLQF ondersteuning bieden bij het werven van nieuw personeel (vooral
in die sectoren waar tekorten zijn). Tijs Pijls (directeur NCP NLQF) en Sjan van Roosmalen (manager
zorgopleidingen Bernhoven) vertellen over de toegevoegde waarde van NLQF. Uiteraard is er gelegenheid om
vragen te stellen. Zijn er HR-professionals en werkgevers in je netwerk die graag op de hoogte blijven van de
nieuwste ontwikkelingen, dan willen we je vragen hen daarop te attenderen! Zo zorgen we samen voor houvast in
een leven lang ontwikkelen.

Lees meer

Online werksessie leeruitkomsten formuleren op 30 maart 2021

Lees meer

Webinar over de betekenis van NLQF voor mbo en hbo op 19 april 2021
In een live webinar op maandag 19 april 2021 (13.00 - 15.00 uur) gaan de adviseurs van het Nationaal
Coördinatiepunt NLQF in op het nut en de noodzaak van het NLQF voor contractpoten van mbo en hbo. Ook is er
een praktijkvoorbeeld: Karin Hamers van Instituut voor Verpleegkundige Studies (Hogeschool Utrecht) vertelt tijdens
het webinar over de inschaling van de kwalificatie Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige op NLQF-niveau 6. Wat
kwam daarbij kijken en wat levert het op?

 Lees meer
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