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Verwachtingen

Na deze workshop

 Weet u wat EQF, ECVET en EQAVET 
inhouden

 Heeft u uw vragen kunnen stellen over 
deze instrumenten in relatie tot uw KA1-
project.





EQAVET

 European Quality Assurance in Vocational
 Education and training
 Werken aan kwaliteit in het mbo
 Focus op docententeams
 Focus op kwaliteitscultuur
 EQAVET framework

 https://www.eqavet.nl

http://www.eqavet.nl/


EQAVET Framework

 Kwaliteitsborgings- en verbeteringscyclus van planning, 
implementatie, evaluatie en herziening in 
overeenstemming met de Plan-Do-Check-Act-Cyclus 

 vertaald in kwaliteitscriteria, descriptoren en indicatoren 
op stelsel- en instellingsniveau. 

 Centraal staat continu leren en verbeteren met een focus 
op het bevorderen van een cultuur van kwaliteit. 

 Het is niet bedoeld als vervanging van het nationale 
systeem voor kwaliteitsborging, maar dient als inspiratie 
en stimulans voor alle lidstaten om de huidige praktijk te 
verbeteren

 Download Nederlandse of Engelse versie

https://www.eqavet.nl/1_3520_Het_EQAVET_referentiekader.aspx




EQF

 Euopean Qualification Framework
 Raamwerk om het niveau van kwalificaties 

in te kunnen schalen en te kunnen 
vergelijken 

 8 niveaus
 Elke lidstaat heeft een eigen vertaling
 http://www.cedefop.europa.eu/nl/events-

and-projects/projects/european-
qualifications-framework-eqf

http://www.cedefop.europa.eu/nl/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf






NLQF
 Alle formele kwalficaties zijn automatisch 

ingeschaald
 Alle andere kwalificaties kunnen 

ingeschaald worden door het NLQF
 Beschrijving van complexiteit en 

verantwoordelijkheid
 Elke lidstaat heeft een eigen vertaling
 www.nlqf.nl

http://www.nlqf.nl/




ECVET

 Een manier om elders behaalde leeerresultaten te
erkennen en te valideren, ongeacht op welke wijze
deze behaald zijn. 

 (Internationale) student- en arbeidmarktmobiliteit

 http://www.ecvet.nl/
 http://www.ecvet-secretariat.eu/en

http://www.ecvet.nl/
http://www.ecvet-secretariat.eu/en






ECVET before
mobility

• Set up a 
partnership.

• Sign a 
Memorandum of 
Understanding.

• Identify the 
unit(s) of LO for 
mobility.

• Discuss 
assessment of LO.

• Clarify how LO will 
be validated and 
recognized.

• Sign a Learning 
Agreement.

ECVET during
mobility

• Provide the 
learning 
activities 
preparing for 
LO identified in 
the learning 
agreement.

• Assess what LO 
the learner has 
achieved.

• Provide 
evidence about 
the result of 
assessment 
(transcript of 
record).

ECVET after
mobility

In line with the 
Memorandum of 
Understanding and 
the Learning 
Agreement:
• Validate 

learner’s credit 
achieved abroad

• Recognise
learner’s credit 
achieved abroad

ECVET in KA1 proces



Units
Een verzameling leeruitkomsten die een logisch geheel
vormen
Deel van een kwalificatie
Kan worden geassessd en gevalideerd.

Learning Outcome (Leeruitkomst)
verklaringen van wat een student/leerder weet, begrijpt en in 
staat is om te doen bij het afronden en voltooien van een 
leerproces en welke zijn gedefinieerd in termen van kennis, 
skills en competenties. 
Cedefop: handleiding schrijven leeruitkomsten
Koppeling EQF



Credit
Set geassesste leeruikomsten
Klaar voor erkenning en validering
Afspraken nodig

Learning Agreement
Een contract dat getekend wordt door alle partijen, 
inclusief de student, waarin de duur van de duur van 
de mobiliteit staat beschreven, de verwachte 
leeruitkomsten, en de manier waarop assessment, 
validering en erkenning plaatsvinden



Personal Transcript
Document waarin geassesste leeruitkomsten staan
beschreven

Eigendom van student

Namen en bewijs van competente instellingen
(die assessen, valideren en erkennen)

Vaak: Europass Mobility, Proof of Attendance

Memorandum of understanding
Bij vaste partners
Een overeenkomst tussen twee of meer instellingen die 
het raamwerk beschrijft voor het onderwijs (of hoe het 
leren plaatsvindt), waarin de relatie wordt 
geformaliseerd, en waarin de status en 
verantwoordelijkheden van iedere partnerinstelling staat 
beschreven en erkend.



www.ecvet-toolkit.eu

http://www.ecvet-toolkit.eu/


 Nu
 Uw eigen adviseur
 info@eqavet.nl
 info@nlqf.nl
 info@ecvet.nl

mailto:info@eqavet.nl
mailto:info@nlqf.nl
mailto:info@ecvet.nl
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