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Nieuwsbrief oktober 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.
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INTERVIEWS

Maurice de Greef over de betekenis van NLQF voor lager opgeleiden
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Maurice de Greef is UNESCO leerstoelhouder
volwasseneneducatie. In Nederland zijn bijna 2,5 miljoen mensen
laaggeletterd schrijft hij in een advies aan de Nederlandse
overheid. Teveel mensen verlaten voortijdig het onderwijs en
missen de vaardigheid om te participeren op de arbeidsmarkt en in
de maatschappij. Een van de aanbevelingen die Maurice de Greef
doet is: zorg voor een makkelijk toegankelijk aanbod. Onze vraag
aan hem is: in hoeverre kan het NLQF een bijdrage leveren aan
het vergroten van de participatie van laagopgeleiden aan een

leven lang ontwikkelen? En daarmee gepaard gaand: aan de gewenste infrastructuur die onze kennissamenleving
nodig heeft.

Op 12 oktober 2021 werden de volgende inschalingsverzoeken
goedgekeurd door de Programmaraad NLQF:
- Breederode Hogeschool: Researchverpleegkundige (NLQF 6)
- HAN VDO: Arboverpleegkundige (NLQF 6)
- HAN VDO: Transferverpleegkundige (NLQF 6)
- HAN VDO: Pijnconsulent (NLQF 6)
- Hogeschool Utrecht: Diabetesverpleegkunde (NLQF 6)
- Moovs: Opleidingskundig Ontwerpen en Ontwikkelen (NLQF 6)
- NIMA : B Sales (NLQF 6)
- NIMA: B Marketing (NLQF 6)

- NIMA: A Online marketing (NLQF 4)
- OPPstap: Opleiding Specialistisch Werken (NLQF 5)
- Pearson Benelux: BTEC International Level 3 Extended Diploma in Business (NLQF 4)
- SVH: Gespecialiseerd kok (NLQF 4)
- SVH: Gastheer-/vrouw (NLQF 2)
- Vervoerscollege Venlo: Hoofd transportplanning (NLQF 5)
- VTB: CAM programmeren en verspanen (NLQF 4)
- VTB: Scheeps- en jachtbouw: reparatie en modificatie (NLQF 3)

Lees meer

Connie Bastiaanssen: 'Onderwijs moet goed zijn en blijven voldoen aan fundamentele
criteria'
Connie Bastiaanssen heeft afscheid genomen als lid van de Commissie Kwaliteit NLQF omdat haar zittingsperiode
erop zat. Een mooi moment voor reflectie. Connie vindt dat het NLQF steeds belangrijker wordt: ‘Het is goed dat er
naast formeel onderwijs - vooral op lagere niveaus - de mogelijkheid is om een private kwalificatie te behalen waar
de kwaliteit ook van is geborgd’.

Lees meer

INSCHALING EN VALIDITEIT

Nieuwe inschalingen

Lees meer

Keurmerk CPION goedgekeurd voor validiteitstoets NLQF
Wil je een opleiding of kwalificatie laten inschalen in het NLQF,
dan doorloop je een aantal stappen. Welke stappen dat zijn hangt
af van de situatie. Veel organisaties die werken met het NLQF
hebben al een keurmerk. Daar houden we rekening mee bij onze
procedure. Vanaf 1 november 2021 kunnen ook opleiders in het
bezit van een CPION-keurmerk dit als basis laten gelden voor een
NLQF-validiteitstoets. CPION is het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

Lees meer
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Sinds kort heeft de NVVB (Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken) acht inschalingen in het NLQF. Vier op NLQF niveau
4 en vier op NLQF niveau 6. Harry Molkenboer, als master
toetsdeskundige verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken (NVVB), vertelde tijdens een NLQF-bijeenkomst over
de ervaringen met NLQF. Ook bij de NVVB leidt NLQF tot civiel
effect.

Inlevertermijnen aanvragen
Op onze site staan de inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen en inschalingsverzoeken. De eerstvolgende
deadlines zijn 2 november voor validiteit en 8 december voor inschaling. Ben je van plan om een aanvraag in te
dienen? Neem contact met ons op. We denken graag mee!

Lees meer

IMPACT VAN NLQF

Modulair opleiden in de bouw met NLQF-ingeschaalde kwalificaties
Zeven deelnemers namen een deelvakbekwaamheidsbewijs in
ontvangst voor het succesvol afronden van hun leerloopbaanpad
in de bouw. Zij volgden NLQF-ingeschaalde modulaire leerroutes
(Timmeren Ruwbouw en Basis Metselwerk) die het mogelijk
maken om versneld én duurzaam opgeleid te worden. Sandra ter
Maat - bestuurder bij FNV sector Bouwen en Wonen - vertelt over
de modulaire aanpak en waarom er gekozen is voor NLQF.

Lees meer

Civiele (h)erkenning bij Nederlandse Defensie Academie
Voor de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is NLQF een middel voor civiele (h)erkenning en duidelijkheid over
het niveau van de opleidingen. Daarnaast bevordert NLQF de kwaliteit van de opleidingen, versterkt het de positie
van de NLDA in het hoger-onderwijsdomein, bevordert het de arbeidsmobiliteit van officieren en sluit het aan bij
goed werkgeverschap, een belangrijk onderwerp binnen het personeelsbeleid.

Lees meer

NLQF zorgt voor onafhankelijke status

Lees meer

BELEID

Wetsvoorstel NLQF voor advies naar Raad van State
Op 25 juni 2021 heeft de Ministerraad besloten het ‘Voorstel van wet tot vaststelling van regels voor het Nederlands
kwalificatiekader voor een leven lang leren’ - kortweg het wetsvoorstel NLQF - voor advies naar de Raad van State
te sturen. Daarmee is een mijlpaal bereikt in dit al lang lopende wetstraject. Na advisering door de Raad van State
moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Lees meer
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4 november 2021 | Webinar wat kan NLQF betekenen voor
mbo en hbo?
In dit gratis live webinar (10.00 – 12.00 uur) gaan we in op het nut
en de noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF.
We richten ons tijdens dit webinar vooral op de contractpoten van
hogescholen en roc's. Alle reguliere door de overheid erkende
kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet
voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF kan meer
duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs.
Zodat zowel werknemers als werkgevers weten waar een diploma
of certificaat voor staat.

Meer informatie en aanmelden

4 november 2021 | Workshop NLQF als STAP naar een flexibel aanbod LLO
NLQF als STAP naar een flexibel aanbod voor leven lang ontwikkelen voor volwassenen in het mbo. Wil je weten
hoe dit werkt? Bezoek onze workshop tijdens de werkconferentie LLO van het Kennispunt MBO LLO op donderdag
4 november 2021.
Meer informatie en aanmelden

25 november 2021 | Voorlichtingsbijeenkomst inschalen van kwalificaties in NLQF
Deze bijeenkomst (10.00 - 12.30 uur) is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden
(particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enzovoort). Centraal staat het inschalen van kwalificaties of
opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen
mogelijk wordt. De (gratis) bijeenkomst vindt plaats bij Cursus- en vergaderruimte Domstad in Utrecht.

STAP-regeling en EDU-DEX: actie-informatie voor opleiders
Vanaf maart 2022 kunnen individuele Nederlanders een STAP-
subsidie aanvragen voor het volgen van een cursus, training of
opleiding. De te volgen scholingsactiviteit moet geregistreerd
staan in het STAP-scholingsregister. Ook opleiders die een NLQF-
opleiding aanbieden, komen in het STAP-scholingsregister te
staan. Zij die bij EDU-DEX zijn aangesloten kunnen sinds 1 juli jl.
hun gegevens met een minimale inspanning doorzetten naar het
STAP-register.

Lees meer

INTERNATIONAAL

Overzicht nationale kwalificatieraamwerken
Geïnteresseerd in de stand van zaken rond alle nationale kwalificatieraamwerken in Europa? Bekijk het overzicht
van Cedefop (Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding). Hierin staan de ontwikkelingen van
de nationale kwalificatieraamwerken per 2020 beschreven van 38 Europese landen (27 EU-staten en daarbij
Albanië, Bosnië en Herzegovina, Noord Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Kosovo, Montenegro, Noorwegen,
Servië, Zwitzerland en Turkije).

Lees meer

AGENDA
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Meer informatie en aanmelden

2 december 2021 | 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

Lees meer
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