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Nieuwsbrief met informatie over de laatste ontwikkelingen rond het NCP NLQF

Nieuwe inschalingen en validiteitsverzoeken

Het validiteitsverzoek van ExperTcare is gehonoreerd en op 21
september 2017 vastgesteld door de Programmaraad NLQF. Deze
organisatie mag nu kwalificaties voordragen voor inschaling.
De kwalificatie Honours certificate in advocacy journalism is op 21
september jl. ingeschaald op niveau 6 van het NLQF en
opgenomen in het NLQF-register. Eigenaar van deze kwalificatie is
RNW Media.

NLQF maakt internationale mobiliteit mogelijk

Stichting Huisdier Kennis Instituut (HKI) biedt vakopleidingen, specialisatiemodules, keuzedelen
(certificeerbare eenheden), masterclasses en workshops aan voor medewerkers en ondernemers in de
gezelschapsdierenbranche. De stichting liet de kwalificatie Hondentoiletteren inschalen op NLQF-niveau
3. Wilma van Meenen, directeur van HKI, vertelt hoe dit onder ander leidt tot internationale mobiliteit.

NLQF hulpmiddel bij leven lang leren

Tijs Pijls en Marijke Dashorst schreven een artikel voor
Volwassenenleren.nl. De invalshoek is het zichtbaar en
inzichtelijk maken van individuele competenties met het NLQF.
Het betreft een van de aspecten voor het vormgeven van
toekomstgericht opleiden.

Nederlandse versie aanbeveling herziening QEF is beschikbaar

De Europese Onderwijsraad heeft 22 mei 2017 een aanbeveling over de herziening van het European
Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) aangenomen. Dit 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. De Nederlandse versie van de aanbeveling is
nu beschikbaar.
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NCP NLQF op onderwijsbeurs Zuid

Op 29 en 30 september jl. vond in het Beursgebouw in Eindhoven de
Onderwijsbeurs Zuid plaats. Ruim 100 (onderwijs)instellingen waren
aanwezig. Ook NCP NLQF was vertegenwoordigd, vanuit de stand van
Europrof.

  

Conferentie op 14 november 2017. De toekomst van permanent leren en
ontwikkelen: 'Fit for the future'

Op dinsdag 14 november 2017 (14.00 – 16.30 uur) vindt de conferentie 'De toekomst van permanent
leren en ontwikkelen' plaats bij vergadercentrum Domstad in Utrecht. Centraal staat de noodzaak van
flexibiliteit in het kader van leven lang leren.

Verslag NLQF-voorlichting 28 september jl.

De voorlichtingsbijeenkomst op 28 september jl. richtte zich op
brancheorganisaties. Vanuit A+O Metalektro (Opleidings- en
ontwikkelfonds voor de metaal en elektrotechnische industrie) en
CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) werd toegelicht hoe
NLQF in deze branches wordt ingezet om te komen tot meer
maatwerkmogelijkheden. 
Tijdens de bijeenkomst werd de nieuwe brochure met voorbeelden
van NLQF-gebruik in branches en sectoren gepresenteerd.

  

Agenda
Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 28 november 2017

Op dinsdag 28 november 2017 (10.00 - 12.30 uur) vindt de vierde voorlichtingsbijeenkomst over NLQF
plaats dit jaar. 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. 
Plaats: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.
U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst op 28 november 2017 door te mailen naar info@ncpnlqf.nl.
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