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Deel 1
Het nieuwe Europass



Het nieuwe Europass
Informatie over vaardigheden en kwalificaties

Scholingsmogelijkheden

Kwalificaties en kwalificatieraamwerken of systemen

Begeleiding bij internationale leermobiliteit en loopbaan 
management

Erkenning en relevante wetgeving in binnen en buitenland, 
ook in landen buiten de EU

Mogelijkheden voor validering van niet formeel en informeel
leren

Informatie over vaardigheden en kwalificaties relevant voor 
integratie van mensen van buiten de EU die in de EU 
aankomen of verblijven

Informatie over vaardigheden komend van EU organisaties



Europass =

• Besluit (bindend) van het Parlement en de Raad 
betreffende een gemeenschappelijk kader voor het 
verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en 
kwalificaties 

• Taken lidstaten (Artikel 7) onder meer:
Informatie aanleveren, met inbegrip van weblinks naar relevante 
nationale websites:
• leermogelijkheden, 
• kwalificaties 
• erkenningspraktijken, 



Artikel 7 van het Europass-besluit

Lidstaten worden verwacht onder meer:
• Informatie op het online platform van Europass 

beschikbaar te stellen, onder meer via links naar 
relevante nationale websites, over

–scholingsmogelijkheden 
–kwalificaties en
–erkenningsmethoden.



Gebruik in Europass

Scholingsmogelijkheden

 Gebruikers kunnen zoeken op 
scholingsmogelijkheden via de “vind een cursus” 
sectie 

 Geregistreerde gebruikers zullen in hun e-
portfolio suggesties voor  relevante 
scholingsmogelijkheden ontvangen

Kwalificaties en 
Kwalificatieraamwerken-
en systemen

 Gebruikers kunnen zoeken op kwalificaties via de 
“vind een cursus” sectie 

 Geregistreerde gebruikers zullen in hun e-
portfolio suggesties voor  relevante kwalificaties 
ontvangen

 Informatie over kwalificaties raamwerken – en 
systemen wordt opgenomen in een EQF sectie



Deel 2
Kwalificaties
• NCP NLQF ontwikkelt in samenwerking met Sbb, 

Kennisnet en DUO
• met EU subsidie en cofinanciering van OCW 
• een database voor alle kwalificaties met een NLQF 

aanduiding



Doel van de database 

Ondernemers, onderwijs instellingen en individuen 
makkelijk toegang bieden tot informatie over 
kwalificaties door:
• Een zoek- en vergelijkplek voor alle kwalificaties met 

een NLQF aanduiding
• Browser op de NLQF website
• Inhoud en niveau van kwalificaties zijn makkelijker 

zichtbaar en vergelijkbaar



Waarom nodig in NL?

Op dit moment bestaat er in NL geen website/browser waar informatie 
over kwalificaties eenduidig beschikbaar is of vergeleken kan worden 
• Register particulier vavo

– erkende particuliere scholen voor (vavo). Het ministerie van OCW publiceert 
dit register jaarlijks aan het begin van het schooljaar.

• Register erkende beroepsopleidingen
– erkende opleidingen middelbaar beroepsonderwijs (CREBO) in beheer van 

DUO.  Kwalificaties ook toegankelijk via http://kwalificaties.s-bb.nl
• Register erkende opleidingen hoger onderwijs (ho)

– erkende hogescholen en universiteiten in Nederland en hun bekostigde 
opleidingen (CROHO), zonder informatie over de inhoud van de kwalificaties. 
(https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf)

• Register niet gereguleerde kwalificaties met een NLQF inschaling
– Overzicht ingeschaalde kwalificaties (https://nlqf.nl/register)
Zie volgende slide.

http://kwalificaties.s-bb.nl/
https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf
https://nlqf.nl/register


Stand van zaken NLQF register



EU Subsidie voor NCP EQF

Subsidie van EU ter ondersteuning uitvoering EQF aanbeveling

Doel:
 (Door) Ontwikkelen van databases/registers van kwalificaties 

(die in NLQF zijn opgenomen) en 
 deze op nationaal en Europees niveau ontsluiten

Voorwaarden vanuit EU
• Linked Open Data door gebruik van XML files, RDFa “injections” in 

HMTL pagina’s, of RDF files, en deze toegankelijk maken
• Gebruik Metadata schema van Commissie (compatible met ESCO 

en LOQ)



Minimum dataset (eis EU)

Verplicht Optioneel

Titel van de kwalificatie Credit points of studieomvang in uren

ISCED-F Sectoraanduiding Interne kwaliteitszorgprocessen

Land/regio code Externe kwaliteitsborging/toezichthouder

Beschrijving van de kwalificatie in 
leeruitkomsten

Aanvullende informatie van de 
kwalificatie

Informatie over diplomaverstrekker Bron van de informatie 

Link naar relevante supplementen

URL naar de kwalificatie

Code van de taal waarin de informatie 
wordt verstrekt



Leeruitkomsten

• Overzichtelijke beschrijving van de leeruitkomsten
• Voor MBO kwalificaties gebruik maken van bestaande 

beschrijvingen zoals bijvoorbeeld in de certificaat 
supplementen

• Voor niet gereguleerde kwalificaties herformulering 
ten behoeve van presentatie in database: 
ondersteuning via workshops NCP NLQF



Fasering ontwikkeling NLQF 
database/browser
• Fase 1, huidige subsidie (t/m maart 2020)

– ontwikkelen infrastructuur, zoveel mogelijk op basis van 
HKS

– ontwikkelen gebruikers interface 
– opname kwalificaties van de herziene MBO 

kwalificatiestructuur
– opname aantal niet gereguleerde ingeschaalde 

kwalificaties opgenomen in het NLQF register
• Fase 2, (zonder subsidie)

– opname alle andere kwalificaties (VO, VMBO, HO en niet 
gereguleerde ingeschaalde kwalificaties)



Activiteiten project

• Overleggen met projectpartners en EC over 
technische infrastructuur

• “Gap-analyse” tussen huidige database kwalificaties 
herziene kwalificatiestructuur en eisen vanuit 
project

• Vaststellen dataset op basis van de minimumeisen 
uit de EU

• Ontwikkeling userinterface
• Testen en afstemming met EC



Schermontwerpen: homepage



Schermontwerpen: zoeken



Schermontwerpen: vergelijken



Schermontwerpen: delen



Algemene opzet



Nu in scope



VRAGEN?



Deel 3
Scholingsmogelijkheden
• Artikel 7 van het Europass-besluit

Informatie aanleveren, met inbegrip van weblinks naar 
relevante nationale websites over onder meer 
scholingsmogelijkheden 

Scholingsmogelijkheden

 Gebruikers kunnen zoeken op 
scholingsmogelijkheden via de “vind een cursus” 
sectie 

 Geregistreerde gebruikers zullen in hun e-
portfolio suggesties voor  relevante 
scholingsmogelijkheden ontvangen



Definities
Learning opportunity Scholingmogelijkheid

An opportunity to realize a given set of 
learning outcomes via a learning activity 
and/or assessment.

Een mogelijkheid om een vastgestelde set 
van leeruitkomsten te behalen via een 
leeractiviteit en of een 
toets/examen/beoordeling

Learning Opportunity Specification Specificatie van de scholingsmogelijkheid

- What learners will learn.
- What learners will do to learn. 
- How learners will be assessed.

- Wat zijn de leeruitkomsten.
- Wat zijn de leeractiviteiten.
- Hoe vindt de beoordeling plaats.



Minimum Dataset (eis EU)
(belangrijkste elementen / eigen vertaling)

Scholingsmogelijkheid Specificatie

Naam Type scholingsmogelijkheid (b.v. 
Degree programme, Module) Leeruitkomsten

Beschrijving van de 
scholingsmogelijkheid Beschrijving Leeractiviteiten
Home page Homepage Beoordeling
Start en einddatum Taal van de scholingsmogelijkheid Leeromvang

Aanbieder Type (b.v. online, blended, work 
based) ISCED-F

Plaats waar leren plaatsvindt Formeel- Non-formeel ECTS

Uren contactonderwijs Maximum duur Andere credit points
Toelatingseisen en procedure Doelgroep EQF niveau

Prijs Toelatingseisen NQF niveau

Structuur van het aanbod Deelkwalificatie
Specialisatie Accreditatie



Huidig Kabinetsbeleid  

Stimuleren deelname aan een leven lang ontwikkelen 
van werkenden en werkzoekenden (kamerbrief 29 
september 2018

Onderzoek CINOP/ecbo en CentERdata behoefte 
scholingsportal
81,6% van de Nederlanders zou het behulpzaam tot zeer 

behulpzaam vinden als er een website of digitale portal 
komt waar informatie over alle cursussen en opleidingen in 
Nederland te vinden is. 



Huidige situatie

• Niet één platform in Nederland met inzicht in 
scholingsmogelijkheden

• (semi?) Publieke platforms 
• KiesMBO.nl 
• Studiekeuze123

• Private platforms
• Springest.nl  (250.000 trainingen van bijna 7.000 

verschillende aanbieders)
• Opleidingen.nl



KiesMBO.nl 

• Ontwikkeld in opdracht van OCW door SBB, in 
samenwerking met de MBO Raad, de VO-raad, het 
georganiseerd bedrijfsleven en jongerenorganisaties. 

• De portal integreert de inhoud van de websites MBO 
Stad en Beroepeninbeeld.nl, die voortaan naar 
Kiesmbo.nl zullen doorverwijzen

• Hoe werkt het mbo? Welke beroepen vind ik 
interessant en uit welke opleidingen kan ik dan 
kiezen? Hoe groot is de kans op stage, leerbaan en 
werk? Waar kan ik een open dag bezoeken?



Studiekeuze 123

• Stichting opgericht door studenten, het hoger 
onderwijs en ministerie van OCW 

• Verzamelen en verspreiden van objectieve 
studiekeuze-informatie. 

• Studiekeuze123 beheert informatie over de 
erkende opleidingen aan hogescholen en 
universiteiten en voert jaarlijks de Nationale 
Studenten Enquête® uit



Springest
Filtermogelijkheden



Springest verdienmodel



Oplossing???



Minimale variant

 
API 

 Scholingsmogelijkheden 
Browser 

(Europass NL?) 

API 

KiesMBO.nl Studiekeuze123 ??? 

Scholingsmogelijkheden aggregaat 

EUROPASS EU 

Scholingsportaal 
OCW? 

Portal voor 
STAP 



Welke stappen zijn nodig

 Voor aanlevering aan Europass EU
• Opdracht en financiering vanuit overheid ?
• Fasering per toeleveringsportal
• Gap analyse gevraagde gegevens Europass en 

beschikbare gegevens portals
• Omzetten data naar LOD



Uitgebreidere opties voor NL



Meest uitgebreide optie 
EUROPASS Nederland
• Mogelijkheid om met de techniek ontwikkeld in 

EU voor Europass voor Nederland een portal te 
ontwikkelen met vergelijkbare functies maar 
toegespitst op de Nederlandse situatie



Vraag

• Welke optie kiezen voor de toelevering van 
gegevens over scholingsmogelijkheden
– Minimum variant = alleen aan Europa
– Uitgebreidere variant = ook inzetten voor 

Nederlandse doeleinden

• Wat willen we voor Nederland
– Losse informatiebronnen 
– Geïntegreerd portal voor digitale ondersteuning 

onderwijs arbeidsmarkt “journey“ leven lang 
ontwikkelen



• WELKE STAPPEN EN PARTIJEN NODIG OM KEUZE 
TE REALISEREN



Karin van der Sanden
Jessica Tadema

KSanden@cinop.nl
JTadema@ncpnlqf.nl

www.nlqf.nl 

Rondvraag en afsluiting
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