Tiende verjaardag van het
Europees kwalificatiekader (EKK)
Wat is het EKK en hoe werkt het?
1

Opgezet in 2008

2

Het EKK is een gemeenschappelijk
referentiekader van acht niveaus,
beschreven in termen van leerresultaten.
Hiermee kunnen niveaus van
kwalificaties worden geduid.

3

Kader van acht
niveaus
4

Het EKK omvat alle
kwalificatiesoorten en -niveaus en
fungeert als een vertaalinstrument
tussen de verschillende Nationale
kwalificatiekaders (NKK’s) van de
deelnemende landen

Evaluatie in 2017
Tiende verjaardag in 2018

Wat zijn de doelstellingen van het EKK?
Het EKK is bedoeld om de transparantie en vergelijkbaarheid
van kwalificaties van burgers te verbeteren.
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Wat zijn leerresultaten?
1 Leerresultaten geven weer wat een
persoon wordt geacht te weten, te begrijpen
en te kunnen na voltooiing/afronding van
een leertraject.
2 In de beschrijving van de leerresultaten wordt de inhoud
van de kwalificaties toegelicht, en wordt uitgelegd wat er
wordt verwacht van lerenden.

Daarnaast is het EKK bedoeld om:
de onderwijs- en opleidingsstelsels te
moderniseren,

3 Leerresultaten ondersteunen de voortgang in het
leren en maken het mogelijk om leertrajecten met
verschillende achtergronden (formeel, non-formeel of
informeel) te vergelijken en te combineren.

de inzetbaarheid, mobiliteit en sociale
integratie van personen te vergroten,
alle vormen van leren aan elkaar te koppelen en
de validatie van leerresultaten te ondersteunen.

Welke landen nemen deel aan het EKK?

39

34

landen nemen momenteel
deel aan het EKK.

landen hebben de
kwalificaties van hun NKK’s
al gerelateerd aan het EKK.
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Hoe is het EKK tot stand gekomen?
Bij de ontwikkeling en uitvoering van het
EKK en de NKK’s zijn belanghebbenden
uit de onderwijs- en opleidingsstelsels, de
arbeidsmarkt en de samenleving betrokken.

Alle kwalificaties met een EKK-niveau
worden ondersteund door
kwaliteitsborgingsmechanismen om te
waarborgen dat hun inhoud en niveau
betrouwbaar zijn.
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Wat zijn de voordelen van het EKK?
Personen (werknemers/lerenden)
kunnen...

Werkgevers kunnen...

...beter begrijpen wat potentiële werknemers
weten, begrijpen en kunnen.

...beter begrijpen wat zij op grond van hun
kwalificaties worden geacht te weten,
begrijpen en kunnen.

...kwalificaties van buitenlandse sollicitanten of
kwalificaties die zijn behaald bij buitenlandse
instellingen beter vergelijken en beoordelen.

...zien wat het niveau van hun kwalificatie is
in alle Europese landen en hoe hun kwalificatie
zich verhoudt tot andere kwalificaties.

…kwalificaties van buitenlandse sollicitanten met nationale
kwalificaties vergelijken, zodat zij de relevantie ervan
kunnen beoordelen en kunnen inschatten of zij voldoen
aan de behoeften van het bedrijf of de sector.

...makkelijker een baan vinden of een
vervolgopleiding gaan volgen.

Instanties die
verantwoordelijk zijn
voor de erkenning van
kwalificaties kunnen...
…nuttige informatie raadplegen
zodat zij kwalificaties uit
een ander land beter kunnen
beoordelen, met name wat
betreft het niveau en de inhoud
ervan.

Aanbieders van onderwijs en
opleidingen kunnen...

...buitenlandse kwalificaties
gemakkelijker
erkennen.

...kwalificaties uit andere landen en met
verschillende achtergronden beter vergelijken
en beoordelen.

Bronnen
•
•
•
•
•

EKK-aanbeveling: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=NL
Portaal voor leermogelijkheden en kwalificaties in Europa: https://ec.europa.eu/ploteus/nl
Leerresultaten: http://www.cedefop.europa.eu/nl/events-and-projects/projects/learning-outcomes
Inventaris van nationale kwalificatiekaders:
http://www.cedefop.europa.eu/nl/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
Register van deskundigengroepen van de Commissie: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=NL
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...makkelijker zien wat de inhoud, het niveau en
bijgevolg de waarde is van de kwalificaties van
degenen die verder willen leren.

