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Inschalingen | Termijn | EQF startpunt certificeringsregister commissarissen

Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het NCP NLQF

Nieuwe inschalingen en validiteitsverzoeken

Eind april 2017 is de kwalificatie Officier Korps Technische Dienst
van NLDA ingeschaald in NLQF-niveau 6 en het daaraan
gekoppelde EQF-niveau 6. Deze inschaling is zes jaar geldig.

Het validiteitsverzoek IPD Opleidingen is gehonoreerd en op 20
april 2017 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. IPD
Opleidingen mag nu kwalificaties voordragen voor inschaling.

Termijn validiteit en inschaling NLQF naar zes jaar

De termijn van geldigheid validiteit en inschaling is verlengd van 5 naar 6 jaar. De betreffende
organisaties worden hier binnenkort per brief nader over geinformeerd. En het NLQF-register wordt
aangepast. De termijn wordt verlengd om instellingen meer ruimte te geven voor de uitvoering van de
ingeschaalde kwalificaties.

EQF startpunt voor certificeringsregister
commissarissen

De Commissarissen en Toezichthouders binnen de NCD
(Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren)
hebben het initiatief genomen tot het ‘Register Certified Board
Member’ (RCBM). Uitgangspunt zijn de Europese normen voor
vakbekwaamheid en geschiktheid: EQF (European Qualification
Framework) en ESCO (Europese classificatie van vaardigheden,
competenties, kwalificaties en beroepen).

NLQF genoemd in rapport Commissie vraagfinanciering mbo over leven lang
leren

Op dinsdag 4 april 2017 overhandigde de Commissie vraagfinanciering mbo, onder leiding van voorzitter
Jolande Sap, haar advies ‘Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid’ aan minister
Bussemaker van Onderwijs. NLQF wordt in het rapport genoemd bij de eerste aanbeveling  omtrent de
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individuele leerrekening.

Even kennismaken: NLQF-expert Rianne

Reichardt

Drs. Rianne Reichardt heeft als onderwijskundige ruime ervaring in
de BVE-sector. Inmiddels is zij zelfstandig onderwijsadviseur en
o.a. werkzaam voor Steunpunt Taal en Rekenen, waar ze ook te
maken heeft met niet-bekostigde opleidingsinstellingen. "Naarmate
de herkenbaarheid van het NLQF in de maatschappij groeit zal de
meerwaarde van inschaling voor particuliere opleidingen steeds
duidelijker worden."

 

Agenda
Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 20 juni 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands
Kwalificatieraamwerk NLQF. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private
kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). 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. CZO (College Zorg Opleidingen)
geeft tijdens de bijeenkomst vanuit eigen ervaring weer wat de waarde is van inschaling in het NLQF.
Plaats: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.
U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst op 20 juni 2017 door te mailen naar info@ncpnlqf.nl.
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