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Thessaloniki, 4 februari 2016 

 
 

PERSBERICHT 
 
 

 
Veel kwalificatiekaders in Europa inmiddels operationeel 

 
In heel Europa maken nationale kwalificatiekaders (NKK's) een snelle 
ontwikkeling door en evolueren ze van instrument om kwalificatiesystemen te 
beschrijven tot een middel voor hervorming en modernisering. 
 
De in 2008 verschenen Aanbeveling inzake de vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader van het Europees Parlement en de Raad heeft de meeste 
landen in Europa ertoe aangezet NKK's te ontwikkelen. Na een eerste fase van 
opzet en formele goedkeuring van de nationale kaders zijn veel daarvan nu hard 
op weg naar volwassenheid.  
 
In 23 landen hebben de kaders een operationeel stadium bereikt. Volledig 
operationele NKK's maken kwalificaties van verschillende landen en 
onderwijsstelsels transparanter en beter vergelijkbaar. Zij bieden direct voordelen 
aan onderwijs- en opleidingsdeskundigen en het grote publiek, bijvoorbeeld via 
kwalificatiegegevensbanken en de vermelding van niveaus in 
kwalificatiedocumenten en Europass-supplementen.  
 
Naarmate NKK's zich verder ontwikkelen, krijgen ze nieuwe functies te vervullen. 
Sommige spelen een rol op het gebied van regelgeving of hervorming en zijn 
direct van invloed op de vaststelling van kwalificatienormen, de opzet van 
curricula en de integratie van leerresultaten in onderwijs- en opleidingspraktijken. 
 
Zie voor meer informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van 
kwalificatiekaders het overzicht dat Cedefop geeft in Kwalificatiekaders in Europa 
– op weg naar volwassenheid. 

### 

Persberichten van Cedefop vindt u hier. 

U kunt zich abonneren op andere mediaproducten van Cedefop (nieuwsbrief, tijdschrift, 
overzichten, enz.) door een gebruikersaccount aan te maken op onze website: 
www.cedefop.europa.eu/user/register 
 
Contactgegevens 
Persvoorlichter: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Hoofd afdeling Communicatie: Gerd Oskar Bausewein 
Tel: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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Over Cedefop 
Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) is een in 
het Griekse Thessaloniki gevestigd EU-agentschap dat de Europese beleidsvorming op 
het gebied van beroepsonderwijs en beroepsopleiding ondersteunt. 
www.cedefop.europa.eu 
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