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Inschalingen | Herziening EQF | NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 28 september

Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het NCP NLQF

Nieuwe inschalingen

De kwalificatie Ethiek voor makelaars en taxateurs van IPD
Opleidingen is ingeschaald op niveau 6 van het NLQF.
De kwalificatie Verkoopmedewerker van het Centraal Bureau
Levensmiddelen (CBL) is ingeschaald op niveau 2 van het NLQF. 

Goedgekeurde validiteitsverzoeken

De validiteitsverzoeken van Applus RTD en RNW Media zijn gehonoreerd en op 22 juni 2017 vastgesteld
door de Programmaraad NLQF. Deze organisaties mogen nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

Verslag voorlichtingsbijeenkomst 20 juni 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 vond de tweede voorlichtingsbijeenkomst NLQF
dit jaar plaats. Gea Carlier van het College Zorg Opleidingen (CZO) gaf
aan waarom NLQF voor CZO van nut is: “Inschaling van onze
kwalificaties is belangrijk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt in
bijvoorbeeld de grensstreken met Duitsland en België. Vergelijkbaarheid
van diploma’s en uitwisselbaarheid van mensen is van belang en NLQF
kan daar een belangrijke rol bij spelen. Dat geeft veel meer
mogelijkheden voor nu en in de toekomst”.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF 28 september 2017

Op donderdag 28 september 2017 (10.00 - 12.30 uur) is er weer een voorlichtingsbijeenkomst over het
Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. 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. Speciale aandacht is er voor de vraag: Wat kan NLQF betekenen voor
branchekwalificatiestructuren? Doelgroep: alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden
(particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). Deze bijeenkomst vindt plaats bij het NCP
NLQF in 's-Hertogenbosch (tegenover het station).
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@ncpnlqf.nl

http://www.nlqf.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=&urlid=78&mailid=51
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Even kennismaken met Jan van den Akker, voorzitter

Programmaraad NLQF

De Programmaraad van het NLQF  is verantwoordelijk voor alle besluiten
over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties.
Hoe is voorzitter Jan van den Akker bij het NLQF betrokken geraakt en wat
wil hij graag bereiken?

  

Herziening European Qualifications Framework (EQF)

De Europese Onderwijsraad heeft 22 mei 2017 een aanbeveling  over de herziening van het
European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) aangenomen om ervoor te zorgen
dat het EQF actueel blijft en aansluit bij toekomstige ontwikkelingen op onderwijsgebied. De
herziening moet zorgen voor zowel continuïteit als verdieping van het EQF.

 

Leren voor morgen. Uitdagingen voor het onderwijs

In het boek 'Leren voor morgen. Uitdagingen voor het onderwijs' gaan de
auteurs in op trends in de huidige samenleving en de consequenties
daarvan voor het onderwijs. Er is ook een passage over EQF en NLQF
opgenomen.

EQF Peer Learning Activity: werken met leerresultaten

Landen moeten elkaar leren vertrouwen in de processen van inschaling en kwaliteitsborging. Daar
wordt onder andere via Peer Learning Activities (PLA's) aan gewerkt. Wat de leerresultaten betreft
is het belangrijk dat ze qua beschrijving voldoen aan specifieke nationale behoeften, maar
verschillen moeten transparantie en vergelijkbaarheid niet in de weg staan. Hoe gaan we daarmee
om? Hierover ging het tijdens de PLA die op 18 en 19 mei 2017 plaatsvond in Warschau, Polen.
Ook Nederland was daarbij vertegenwoordigd.
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