www.euVETsupport.eu
The EQF and ECVET support portal

Guidelines on the practical implementation
of the European Qualifications Framework

www.euVETsupport.eu

ECVET and EQF in praxis

Samenvatting

H

et Europese kwalificatiekader
(EQF) is een vertaal instrument
om in heel Europa nationale
kwalificaties transparanter te maken in en
om de mobiliteit van werknemers en
studenten tussen landen te bevorderen.
Docenten en opleiders kunnen EQF
vooral gebruiken om opleidingsniveaus
vergelijkbaar te maken.

Het EQF verlegt met de referentieniveaus
de aandacht van accent op de input
(lengte van een leerproces, soort
instelling)
naar
het
accent
op
leerresultaten. In het EQF worden
leerresultaten gedefinieerd in termen van
kennis, vaardigheden en competenties.

Het EQF is gebaseerd op acht
referentieniveaus (van basisniveau 1 tot
gevorderd niveau 8). Elk niveau is
gedefinieerd met een set descriptoren
die de leerresultaten aangeven.

In de praktijk is voor de invoering van het
Europese kwalificatiekader vooral de
omvorming van opleidingen naar focus op
leerresultaten belangrijk.
Vanuit ‘good practices’ uit de transport en
logistieke sector die het EQF hebben
geprobeerd toe te passen geven wij u de
volgende aandachtspunten voor de
toepassing van EQF.

Learning outcomes make learning comparable
across borders while learning inputs can vary
widely and not comparable from country to country

Het EQF is een raamwerk
Dit houdt in dat het niet een instrument is
dat zonder meer kan worden gebruikt
voor de beoordeling van de kwalificaties.
Het EQF is veeleer het grote kader om
met nationale of sectorale instrumenten
tot de best mogelijke conclusie te komen
bij de vergelijking van kwalificaties.
De werkprocesoriëntatie als sleutel
Soms is het zinvoller te bekijken welke
kerntaken of werkprocessen een student
in de beroepspraktijk kan uitvoeren, dan
om nauwgezet alle onderdelen van
opleidingen, zoals studiepunten of
studielast, te vergelijken.
Aanbieden van specifieke leertrajecten
Leven lang leren is het achterliggende
concept van EQF. Dit houdt in dat leren
een leven lang doorgaat. EQF kan daarbij
vooral ondersteunen wanneer het lerende
leven in verschillende Europese landen
plaats vindt.
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