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uiTLEG VAN HET EuropEEs KWALiFiCATiEKADEr  
Voor EEN LEVEN LANG LErEN 

Belangrijkste vragen en antwoorden1

Deze nota is bestemd voor beleidsmakers en 
experts die bij de uitvoering van het EKK betrokken 
zijn. Het is het eerste document in een reeks van 
referentiedocumenten over het EKK ter ondersteuning 
van de uitvoering van de EKK-aanbeveling. 

Het EKK
Het voorstel voor het Europees kwalificatiekader 
werd in september 2006 door de Europese Commissie 
geformuleerd. Deze aanbeveling schetst een 
gemeenschappelijk kader dat in Europa moet worden 
aangewend om vergelijkingen tussen kwalificaties 
en kwalificatieniveaus te vergemakkelijken om zo 
beroeps- en geografische mobiliteit en deelname 
aan een leven lang leren te bevorderen. Het kader 
bestaat uit acht kwalificatieniveaus, die in termen van 
leerresultaten (kennis, vaardigheden en competentie) 
zijn beschreven. De landen worden uitgenodigd hun 
nationale kwalificatieniveaus te relateren aan het 
neutrale referentiepunt dat door het EKK is vastgelegd. 
Na de aanneming van de aanbeveling door het 
Europees Parlement en de Raad (december 2007) zal in 
2008 het uitvoeringsproces van start gaan. De landen 
die besluiten deel te nemen aan het EKK − deelname 
is niet verplicht – zullen worden verzocht in twee 
fasen te werk te gaan. De eerste fase, die tegen 2010 
zou moeten zijn afgerond, bestaat erin de nationale 
kwalificatieniveaus aan het EKK te relateren. De tweede 
betreft de opname van een verwijzing naar het EKK in 
alle nieuwe certificaten en zou tegen 2012 moeten zijn 
voltooid.

EKK: nieuwe perspectieven, nieuwe 
benaderingen 
Het EKK is een nieuwe benadering van Europese 
samenwerking op het gebied van kwalificaties. 
Voor het eerst wordt een poging ondernomen 
tot het invoeren van een set op leerresultaten 

1 Deze nota is geschreven door Jörg Markowitsch, Karin Luomi-Messerer en Sonja 
Lengauer van het 3s Research Laboratory in Wenen en Jens Bjornavold van 
Cedefop. Michael Graham, Georg Hanf en Mike Coles hebben meegewerkt aan de 
tekst en commentaar toegevoegd.

gebaseerde referentieniveaus/descriptoren die alle 
vormen van kwalificatie en de volledige waaier aan 
kwalificatieniveaus bestrijken. Voor een succesvolle 
uitvoering van het EKK is het daarom noodzakelijk dat 
alle actoren duidelijk inzicht hebben in:

•	 de	doelstellingen	en	de	belangrijkste	bedoelde	
functies van het kader;

•	 de	beginselen	en	de	logica	die	bij	het	definiëren	van	
het kader zijn toegepast (hoe zijn de descriptoren 
opgebouwd en hoe moeten ze worden gelezen); 

•	 de	vereisten	voor	de	uitvoering	(in	termen	
van betrokkenheid van de belanghebbenden, 
transparantie, kwaliteitsborging en wederzijdse 
beoordelingen). 

In deze nota wordt – door antwoord te geven op 
twaalf veelgestelde vragen – dieper ingegaan op 
de basisbeginselen en de logica van het Europees 
kwalificatiekader. De nota richt zich tot de 
beleidsmakers en experts die op nationaal, sectoraal 
of regionaal niveau bij de uitvoering van het EKK (en 
bijbehorende kaders en oplossingen) betrokken zijn. 

De volgende vragen – die afzonderlijk kunnen worden 
gelezen – worden beantwoord:

1. Waarom wordt het EKK een “metakader” genoemd?
2. Welke beginselen liggen aan de descriptoren van 

het EKK ten grondslag en wat is het belang van de 
formulering van de descriptoren?

3. Wat wordt bedoeld met “kennis, vaardigheden en 
competentie” en waarom worden juist deze termen 
gebruikt?

4. Waarom zijn er niet meer dimensies, zoals in andere 
kaders?

5. Is “competentie” niet het overkoepelende begrip 
voor alle vormen van leren? Is het EKK niet veeleer 
een competentiekader? 

6. Is het mogelijk om een kwalificatie aan 
verschillende niveaus te relateren?
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7. Is de ene kolom van de tabel met descriptoren 
belangrijker dan de andere?

8. Moet het EKK als een ladder worden beschouwd? 
Moeten alle treden van deze ladder worden 
beklommen om een kwalificatie op een bepaald 
niveau te bereiken? 

9. Kunnen de descriptoren van het EKK ook voor 
nationale kwalificatiekaders worden gebruikt?

10. Waarom maken sleutelcompetenties, zoals leren 
leren, geen deel uit van het EKK? 

11. Kan het EKK worden gebruikt om 
onderwijsprogramma’s en beroepen te classificeren?

12. Hoe verhoudt het EKK zich tot het kader voor de 
Europese ruimte voor hoger onderwijs?

1. Waarom wordt het EKK een “metakader” 
genoemd? 

Het EKK is ontwikkeld om te worden gebruikt als 
referentiepunt voor verschillende kwalificatiesystemen 
en -kaders in Europa. Het houdt rekening met de 
diversiteit van nationale systemen, werkt als convertor 
tussen de kwalificaties van landen en maakt het 
gemakkelijker om die met elkaar te vergelijken.  
In dat opzicht is het EKK een kader voor kaders 
en/ of systemen, waardoor het als een “metakader” 
kan worden gedefinieerd. (Een kwalificatiekader 
kan worden beschouwd als onderdeel van een 
kwalificatiesysteem waarin de kwalificatieniveaus 
expliciet	in	één	hiërarchie	worden	beschreven.)	

Met dit metakader zullen kwalificatiesystemen, 
met inbegrip van hun impliciete niveaus, en/ of 
nationale en sectorale kwalificatiekaders aan 
elkaar kunnen worden gerelateerd. De bedoeling is 
dat elk land tijdens het EKK-uitvoeringsproces via 
nationale kwalificatiekaders of de impliciete niveaus 
in de nationale kwalificatiesystemen zijn nationale 
kwalificaties (in termen van diploma’s, certificaten of 
andere bewijzen) aan de acht niveaus van het EKK zal 
relateren. Dit betekent dat in de eerste fase niveaus 
van nationale kwalificatiekaders of onderdelen van 
kwalificatiesystemen aan de niveaus van het EKK 
zullen worden gekoppeld. Op lange termijn zouden 
alle kwalificaties die in Europa worden uitgereikt een 
verwijzing naar het EKK moeten bevatten. 

Een specifieke nationale kwalificatie is bijvoorbeeld 
het diploma (de “Meisterbrief”) voor het beroep 
van banketbakker in Duitsland of het technisch 
baccalaureaat (“baccalauréat technologique”) in 
Frankrijk. 
 
De nationale clusters op toegangsniveau 2 (“National 
Clusters at Access Level 2”) van het kwalificatiekader en 
systeem voor overdracht van creditpunten in Schotland 
(SCQF) en het certificaat van de eerste cyclus (niveau  2) 
van het voortgezet onderwijs in Ierland (“Junior 
Certificate at Level 3”) zijn voorbeelden van een niveau 
van een nationaal kwalificatiekader.  
 
Als voorbeeld van een onderdeel van een nationaal 
kwalificatiesysteem kunnen de kwalificaties worden 
genoemd die in Oostenrijk door vakscholen voor 
voortgezet onderwijs (“berufsbildende mittlere 
Schulen”) worden uitgereikt of de kwalificaties die in 
het hoger onderwijs van Hongarije door hogescholen 
(“főiskola”) worden verleend. 
 
Voorbeelden van andere internationale kaders 
zijn het Europees e-competentiekader, als 
internationaal sectoraal kader, en de Caraïbische 
beroepskwalificaties (“Caribbean Vocational 
Qualifications”).

2. Welke beginselen liggen aan de descrip-
toren van het EKK ten grondslag en wat 
is het belang van de formulering van de 
descriptoren?

De descriptoren zijn zodanig geformuleerd dat ze, 
ongeacht de institutionele of leercontext, het gehele 
spectrum	van	leerresultaten	bestrijken,	variërend	
van het basisonderwijs, de overige schoolniveaus 
en het niveau van ongeschoolde arbeiders tot het 
hoogste niveau van het academisch onderwijs en van 
opleidingen buiten het onderwijs. De descriptoren 
behelzen zowel werk- als studiesituaties, zowel 
universitaire	als	beroepscontexten	en	zowel	initiële	als	
permanente educatie of opleiding, kortom alle vormen 
van formeel, niet-formeel en informeel leren.

Bovendien weerspiegelen de descriptoren zowel 
specialismen als generalisaties. De vereiste 
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vaardigheden en kennis voor een hoger niveau zijn 
dus niet noodzakelijkerwijs gespecialiseerder van 
aard, ook al is dit in een groot aantal academische en 
onderzoekscontexten wellicht het geval. Opklimmen 
naar een hoger niveau kan in sommige studie- of 
werkcontexten ook een uitbreiding van algemene 
vaardigheden en kennis impliceren.

De formulering van de descriptoren maakt het mogelijk 
ze afdoend te onderscheiden van de descriptor op 
het niveau eronder of erboven. Ten opzichte van het 
vorige niveau is er telkens een duidelijke voortgang 
in dimensies van verandering merkbaar (bijv. de 
complexiteit van de kennis; zie ook vraag 8). Elk niveau 
is geschoeid op de leest van de niveaus eronder en 
bouwt erop voort. Om de tabel en de tekst zo duidelijk 
mogelijk te houden, worden herhalingen vermeden en 
wordt er in de descriptoren slechts impliciet naar de 
lagere niveaus verwezen. 

Met het oog op continuïteit en discretie zijn 
sleutelwoorden gehanteerd voor het karakteriseren 
van de niveaus (bijv. “feitenkennis en theoretische 
kennis” ten opzichte van “basiskennis” op de lagere 
niveaus en ten opzichte van “gespecialiseerde kennis” 
op de hogere niveaus, of bijv. “toezicht” op werk of 
studieactiviteiten van anderen, wat op niveau 4 en 5 
wordt geïntroduceerd maar op de lagere niveaus niet 
relevant is). Deze sleutelwoorden kunnen ook als 
indicatoren voor drempelniveaus worden opgevat. Om 
volledig inzicht in een bepaald niveau te krijgen, moet 
de tabel zowel in horizontale als verticale richting 
worden gelezen en moeten hierbij telkens de lagere en 
hogere niveaus in aanmerking worden genomen (zie 
ook vraag 7).

Andere criteria voor de formulering van de descriptoren 
waren: alleen positieve formuleringen gebruiken, jargon 
vermijden, welomschreven en concrete formuleringen 
hanteren (vermijden van termen als ‘geschikt’), en 
alles zo eenvoudig en algemeen mogelijk houden. In 
vergelijking met eerdere versies, zijn de descriptoren 
van de huidige EKK-tabel doelbewust nogal algemeen 
van aard (zie ook vraag 1 en 9). Uit pragmatische 
overwegingen is gekozen voor eenvoudige en 
begrijpelijke termen als kolomtitels. Technische termen 

zouden weliswaar wellicht nauwkeuriger zijn, maar die 
worden slechts door een kleine groep experts gebruikt 
(zie ook vraag 3).

3. Wat wordt bedoeld met “kennis, vaardig-
heden en competentie” en waarom worden 
juist deze termen gebruikt?

De mogelijkheden om de resultaten van leerprocessen 
te structureren en te benoemen zijn legio.  
Na discussies tussen technische experts uit alle landen 
die bij de ontwikkeling van het EKK zijn betrokken, 
werd overeengekomen het onderscheid tussen kennis, 
vaardigheden en competentie als basis voor het kader 
te gebruiken. De reden hiervoor was dat het de meest 
gangbare manier is om leerresultaten te categoriseren. 

Deze categorisering was duidelijk gestoeld op en 
gekoppeld aan andere, zeer soortgelijke differentiaties 
inzake leerresultaten. Zo wordt in Frankrijk doorgaans 
een onderscheid gemaakt tussen savoir, savoir-faire 
en savoir-être. In de Duitstalige landen is er globaal 
genomen een differentiatie tussen Fachkompetenz, 
Methodenkompetenz, Personalkompetenz en 
Sozialkompetenz. Cognitive competence, functional 
competence en social competence zijn	de	categorieën	
die in de Engelstalige landen gangbaar zijn. 

Het door het EKK gemaakte onderscheid tussen 
kennis, vaardigheden en competentie, kan als een 
pragmatisch compromis tussen de verschillende, 
courante benaderingen worden beschouwd. Het staat 
de landen vrij te bepalen welk onderscheid zij hanteren. 
Nationale of sectorale kaders of systemen vereisen 
mogelijk andere benaderingen, die rekening houden met 
specifieke tradities en behoeften (zie ook vragen 4 en 9).

De differentiatie tussen kennis, vaardigheden en 
competentie helpt om de descriptoren duidelijk te 
formuleren en om de kwalificatieniveaus gemakkelijker 
te	classificeren.	De	drie	categorieën	dienen	echter	
als een geheel te worden opgevat en niet afzonderlijk 
van elkaar te worden gelezen. Wil men inzicht krijgen 
in de kenmerken van een bepaald niveau, dan moet 
het betreffende niveau ook in de horizontale richting 
worden gelezen (zie ook vraag 6). Mogelijk zijn er 
overeenkomsten	tussen	de	categorieën	(zo	bevat	de	
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kolom “Competentie” bepaalde vaardigheden en de 
kolom “Vaardigheden” bepaalde vormen van kennis), 
maar dat is onvermijdelijk.

4. Andere kwalificatiekaders gebruiken in plaats 
van kennis, vaardigheden en competentie 
meer of andere categorieën of dimensies. is 
het EKK wel te vergelijken met kwalificatie-
kaders met andere dimensies? 

In nationale, regionale of sectorale kwalificatiekaders 
kunnen descriptoren aan de betreffende doeleinden en 
doelstellingen worden aangepast (bijv. landspecifieke 
of sectorspecifieke behoeften). Daarom is er geen 
algemene of één geldige manier om descriptoren te 
gebruiken. Er zijn verschillende manieren mogelijk. 

In het Schotse kader is er bijvoorbeeld een 
differentiatie tussen “kennis en inzicht”, “praktijk: 
toegepaste kennis en inzicht”, “algemene cognitieve 
vaardigheden”, “communicatie, ICT-vaardigheden 
en wiskundige basiskennis” en “autonomie, 
verantwoordelijkheid en samenwerking”. In 
Ierland worden de volgende categorieën gebruikt: 
“de reikwijdte van de kennis”, “het soort kennis, 
de reikwijdte van de specialistische kennis 
en vaardigheden”, “de selectiviteit van de 
specialistische kennis en vaardigheden”, “de context 
van competenties”, “de functie van competenties”, 
“de competentie leren leren” en “inzicht 
(competentie)”.

Het EKK is ontwikkeld om zo weinig mogelijk en zo 
eenvoudig mogelijke differentiaties te bevatten (zie 
ook vraag 3). Het EKK legt de nadruk op de meest 
essentiële	en	belangrijke	aspecten.	Het	algemene	
karakter van de descriptoren van het EKK en het feit 
dat ze kunnen worden vergeleken en toegewezen/
gerelateerd, wordt mede bevorderd doordat in de 
algemenere descriptoren van het EKK descriptoren 
besloten liggen die deel uitmaken van bestaande 
kwalificatiekaders.

5. sommigen vinden dat het EKK een competen-
tiekader moet worden genoemd, in plaats van 
een kwalificatiekader. Er wordt zelfs gesug-
gereerd dat “competenties” een geschiktere 
overkoepelende term voor de tabel is. Klopt 
dit en wat wordt ermee bedoeld? 

Het EKK maakt de classificatie mogelijk van 
kwalificatieniveaus en -systemen en is in dat opzicht 
een (meta)kwalificatiekader, geen competentiekader. 
Het is niet de bedoeling dat het voor de classificatie 
van afzonderlijke competenties wordt gebruikt. Het 
is een op leerresultaten gebaseerd kader waarin 
de descriptoren alle vormen van leerresultaten 
beschrijven. De reden waarom het EKK − verkeerdelijk 
− als een competentiekader wordt beschouwd is dat 
het leerresultaten formuleert als beschrijvingen van 
wat de lerenden kunnen doen. Op deze manier bevatten 
de leerresultaten een zekere “competentiegerichtheid”. 
Het EKK is echter geen competentiekader, aangezien 
de leerresultaten bijvoorbeeld ook kennis zonder enige 
bijbehorende competenties of vaardigheden kunnen 
bevatten.

Leerresultaten zijn altijd ruimer dan competenties, niet 
vice versa. Het woord “competenties” is dan ook niet 
geschikt als overkoepelende term voor de tabel. Om 
correct te zijn, moet het EKK een “kwalificatiekader 
gebaseerd op leerresultaten” worden genoemd. 

6. Een onderdeel van een nationaal kwalifica-
tiesysteem lijkt perfect te passen bij een 
bepaald niveau in een van de drie kolommen, 
maar volgens een andere dimensie zou het 
beter passen bij een ander niveau. is het 
mogelijk om een zelfde groep kwalificaties 
aan verschillende niveaus te relateren? 

Nee. Het EKK is geen systeem om kwalificaties op 
dimensie in te delen. Anders gezegd, de EKK-tabel 
moet niet per kolom worden gelezen. Om een bepaald 
niveau te lezen, moet de hele rij van de tabel (alle drie 
de kolommen) volledig worden gelezen. Daar komt nog 
bij dat elke niveaudescriptor impliciet verwijst naar 
de resultaten van de lagere niveaus. Om een volledig 
inzicht in een bepaald niveau te krijgen, dient het 
derhalve te worden gelezen in verhouding tot de vorige 
niveaus (zie ook vragen 2 en 3).



7

Ten gevolge van de aard van de uitgebreide 
kwalificatiesystemen en diverse kwalificaties in Europa 
zal het vaak gebeuren dat onderdelen (een groep 
kwalificaties) van een nationaal kwalificatiesysteem 
aan een bepaald niveau van een bepaalde kolom 
kunnen worden gekoppeld, maar tegelijkertijd 
ook aan een niveau van een andere kolom kunnen 
worden gerelateerd. Kwalificaties die wat betreft de 
complexiteit van de kennis of de waaier aan vereiste 
vaardigheden heel verschillend zijn, kunnen wat betreft 
het verwerven ervan dezelfde moeilijkheidsgraad 
hebben. 

Het algemeen baccalaureaat (“baccalauréat général”) 
in Frankrijk en de kwalificaties voor het algemeen 
voortgezet onderwijs (“General Certificate of 
Secondary Education (GCSE)”) in Engeland, Wales en 
Noord-Ierland vereisen mogelijk meer theoretische 
kennis maar minder praktische vaardigheden, terwijl 
het vakarbeidersexamen (“Lehrabschlussprüfung”) 
in Duitsland of Oostenrijk mogelijk meer praktische 
vaardigheden maar minder theoretische kennis van 
een gebied vereist. 

De voorstelling van de EKK-descriptoren in een tabel 
met drie kolommen zou het gemakkelijker moeten 
maken om inzicht te krijgen in het EKK en de toewijzing 
van kwalificaties. In gevallen waar de tabelindeling 
tegenstrijdige interpretaties tot gevolg heeft, moeten 
de kolommen worden beschouwd als van secundair 
belang. Dit betekent dat men in dat geval de volledige 
rijen van de tabel dient te lezen (kennis, vaardigheden 
en competentie) om, alles wel beschouwd, te oordelen 
aan welk niveau de groep kwalificaties het best kan 
worden gerelateerd. Het op deze manier lezen van de 
descriptoren zal helpen om het “zwaartepunt” van 
de betreffende kwalificatie vast te stellen om deze 
correct aan het EKK te kunnen relateren. Dit illustreert 
hoe er door de verscheidenheid aan kwalificaties op 
nationaal en sectoraal niveau nooit een perfecte of 
absolute overeenkomst zal zijn met de niveaus van het 
EKK. Daarom moet het principe van “het best passend” 
worden toegepast. 

7. is de ene kolom van de tabel met descriptoren 
belangrijker dan de andere?

De huidige kwalificaties zullen onderling aanzienlijk 
verschillen wat de focus op kennis, vaardigheden of 
competentie betreft. Academische kwalificaties kunnen 
bijvoorbeeld meer op kennis focussen, terwijl bepaalde 
beroepskwalificaties mogelijk meer nadruk op 
vaardigheden of competentie leggen. De drie dimensies 
die in het EKK zijn geïntroduceerd, moeten helpen om 
deze verschillen tijdens het toewijzen van kwalificaties 
vast te stellen. Het EKK heeft geenszins tot doel 
bepaalde typen kwalificaties geringer te schatten dan 
andere. Het beoogt een neutraal referentiepunt te zijn 
voor alle verschillende soorten kwalificaties.  
Een belangrijke doelstelling van het EKK is 
de bevordering van de gelijke waardering van 
academische, beroeps- en hoger-onderwijstrajecten, 
alsmede	van	initiële	en	verdere	educatie.	In	die	zin	zijn	
alle dimensies van de tabel gelijkwaardig.

Het is mogelijk dat een kwalificatie perfect aan een 
bepaald niveau in een van de kolommen kan worden 
gerelateerd, maar op het eerste gezicht toch beter 
bij een ander niveau lijkt te passen op basis van de 
descriptoren in een andere kolom (zie ook vraag 3). 
De vraag kan worden gesteld of de ene kolom 
belangrijker is dan de andere. Speelt het feit dat de 
kolom “Kennis” voorafgaat aan “Vaardigheden” een 
rol? Nee. Alle dimensies zijn even belangrijk en de 
volgorde van de kolommen speelt geen rol (zie ook 
vraag 6). 

8. moet het EKK als een ladder worden 
beschouwd? moeten alle treden van deze 
ladder worden beklommen om een kwali-
ficatie op een bepaald niveau te bereiken? 
Zo ja, waarom eindigt de ladder op de 
achtste trede, terwijl het EKK een kader 
is voor een leven lang leren? Kan iemand 
ook op verschillende niveaus kwalificaties 
verwerven of is alleen het hoogste niveau 
van belang? 

Het EKK is een ladder, in die zin dat tussen niveau 1 en 
niveau 8 het bijbehorende leerproces complexer wordt 
en hogere eisen aan de lerende of werkende stelt. 
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Opklimmen van niveau 1 tot niveau 8 houdt verband 
met verschillende factoren, zoals:

•	 de	complexiteit	en	de	diepte	van	de	kennis	en	het	
inzicht; 

•	 de	mate	van	benodigde	ondersteuning	of	onderricht;	
•	 de	mate	van	vereiste	integratie,	zelfstandigheid	en	

creativiteit; 
•	 de	reikwijdte	en	de	complexiteit	van	de	toepassing/

praktijk; 
•	 de	mate	van	transparantie	en	dynamiek	in	situaties.

Deze lijst is zeker niet volledig, aangezien leren een 
groot aantal relevante dimensies omvat, waarvan we 
enkele mogelijk zelfs niet kennen. De lijst heeft alleen 
tot doel aan te geven wat met “steeds hogere eisen aan 
lerenden/werkenden” wordt bedoeld. 

Het beeld van het EKK als een ladder met acht treden 
impliceert niet dat het noodzakelijk is om hetzelfde 
aantal niveaus in alle nationale contexten, gebieden, 
sectoren	of	domeinen	te	differentiëren.	Nationale	
kwalificatiesystemen of -kaders kunnen meer of minder 
niveaus bevatten. In sommige gebieden, sectoren of 
domeinen is het mogelijk dat er op een hoger niveau 
geen kwalificaties beschikbaar zijn. In andere bestaan 
er mogelijk geen kwalificaties op de lagere niveaus of 
zijn er misschien kwalificaties die niveau 8 overstijgen. 
Het EKK differentieert niet verder tussen kwalificaties 
op niveau 8 en hoger. 

Het is bijvoorbeeld erg onwaarschijnlijk dat er op het 
gebied van farmacie kwalificaties zijn op het laagste 
niveau of dat er op het gebied van huishoudkunde en 
schoonmaken kwalificaties op de hogere niveaus te 
vinden zijn (uitzonderingen zijn evenwel mogelijk).  
 
In een groot aantal landen wordt een PhD 
gerangschikt op een niveau dat overeenstemt 
met niveau 8 in het EKK. In sommige landen 
bestaan er postdoctorale formele kwalificaties 
in een universiteitscarrière, zoals de habilitatie 
(“Habilitation”) in de Duitstalige landen. Een ander 
voorbeeld vinden we op het gebied van boekhouding. 
Veel landen vereisen, alvorens certificaten voor de 
functie van accountant te verlenen, niet alleen een 

universiteitsdiploma en vijf tot tien jaar ervaring, 
maar ook succesvolle voltooiing van extra examens. 

Het EKK is geen instrument om rechtstreeks individuele 
leerprocessen te documenteren. In de eerste fase 
werkt het als een convertor tussen verschillende 
nationale contexten en op lange termijn fungeert het 
als referentie-instrument voor alle kwalificaties die in 
Europa worden uitgereikt. Het feit dat het EKK niveaus 
voor kwalificaties aangeeft, impliceert echter niet dat 
kwalificaties noodzakelijkerwijs in dezelfde volgorde 
als de niveaus van het EKK moeten worden verworven:

Een voorbeeld: een certificaat in het kader van het 
leerlingwezen is gerelateerd aan niveau 3.  
Na enkele jaren werkervaring en verdere opleiding 
in een bedrijf wil iemand die een opleiding in het 
leerlingwezen heeft gevolgd, zijn leerloopbaan in het 
hoger onderwijs voortzetten (bijv. op niveau 5).  
In de terzake geldende nationale regelgevingen 
worden deze verworven vaardigheden 
en competenties informeel aanvaard als 
toegangskwalificatie voor hoger onderwijs, ter 
vervanging van een formele kwalificatie op niveau 4. 
Na succesvolle voltooiing van het studieprogramma 
voor hoger onderwijs, ontvangt deze persoon een 
kwalificatie die als niveau 5 is geclassificeerd. Op 
deze manier heeft deze persoon formele kwalificaties 
op niveau 3 en niveau 5 ontvangen, maar geen op 
niveau 4. Het lijkt alsof de persoon in kwestie niveau 
4 heeft overgeslagen. In werkelijkheid beheerst 
deze persoon de vereiste kennis, vaardigheden 
en competentie van niveau 4, aangezien dit een 
toegangsvoorwaarde was om het studieprogramma te 
kunnen aanvangen. Hij of zij beschikt alleen niet over 
een formele kwalificatie om dit aan te tonen.

Als lerenden in de loop van hun leven een nieuwe 
leerweg inslaan en nieuwe vaardigheden verwerven, 
zullen ze hoofdzakelijk van een lager naar een hoger 
niveau gaan. Daarnaast is het echter ook mogelijk 
om twee verschillende kwalificaties op hetzelfde 
niveau te verwerven of van een hoger naar een lager 
kwalificatieniveau te gaan.
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Iemand met een ingenieurstitel kan bijvoorbeeld 
besluiten zich te verdiepen in een nieuw gebied door 
een economiestudie aan te vangen, die wellicht met 
een lager niveau overeenstemt.  
 
In de loop van iemands leven kunnen veel redenen, 
waaronder ziekte, nieuwe interesses en hobby’s 
of werkloosheid, een aanleiding zijn om nieuwe 
kwalificaties te verwerven op niveaus lager dan 
dat van mogelijk reeds verworven kwalificaties. 
Iemand die werkt als IT-specialist en als dusdanig 
is gekwalificeerd, kan bijvoorbeeld geïnteresseerd 
zijn om bepaalde kwalificaties in de vrijetijdsbranche 
(bijv. kwalificaties voor reisgids of skileraar) 
te verwerven. Het is mogelijk dat deze tweede 
kwalificatie aan een lager niveau dan dat van de 
oorspronkelijke kwalificatie wordt gerelateerd.

9. Kunnen de descriptoren van het EKK voor 
nationale kwalificatiekaders worden 
gebruikt?

De	doelstellingen	van	kwalificatiekaders	variëren	al	
naar gelang van de context (internationaal, nationaal, 
regionaal dan wel sectoraal), waardoor ook het 
specifieke ontwerp van de kaders verschillend is. 
Het EKK is ontwikkeld als metakader (zie vraag 1) en 
hanteert derhalve algemenere descriptoren dan de 
meeste nationale, regionale en sectorale kaders. 

De descriptoren van het EKK vervangen niet de 
descriptoren van andere kwalificatiekaders. Hoewel 
de structuur en het aantal niveaus van dergelijke 
andere descriptoren op het EKK kunnen worden 
gebaseerd, dienen de descriptoren van het EKK niet als 
blauwdruk voor de ontwikkeling van andere kaders te 
worden gebruikt zonder vooraf grondig de betreffende 
behoeften te hebben overwogen en erover te hebben 
nagedacht. Het is wel zo dat de descriptoren van het 
EKK als startpunt voor een dergelijk reflectieproces 
kunnen worden gebruikt. Zo nodig kunnen ze worden 
gewijzigd, aangevuld, enz.

Het nieuwe nationaal kwalificatiekader in Malta en 
dat in Litouwen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op het 
EKK. Beide omvatten acht niveaus. Door te verwijzen 
naar kennis, vaardigheden en competentie, gebruikt 

het nieuwe nationaal kwalificatiekader in Malta zelfs 
een op die van het EKK lijkende structuur .

10. Waarom maken bepaalde competenties, 
waaronder sleutelcompetenties of metacom-
petenties (bijv. bewustzijn inzake duurzame 
ontwikkeling, leren leren of ethische compe-
tenties), geen deel uit van het EKK? 

In het EKK wordt niet ingegaan op de specifieke inhoud 
van leerresultaten. Wat vandaag nog door een land 
of maatschappij als een sleutelcompetentie (bijv. 
competentie inzake vreemde talen, communicatieve 
competentie, ondernemerschapscompetentie en 
culturele competentie) wordt beschouwd, kan dat 
morgen al niet meer zijn. Bovendien varieert dit 
ook al naar gelang het land en de maatschappij. 
Hoewel het EKK geen verwijzingen naar specifieke 
sleutelcompetenties bevat, kan het alle typen 
sleutelcompetenties op verschillende niveaus 
bestrijken. Ook naar enkele andere, meer algemene 
competenties, zoals leren leren of ethische 
competentie, wordt in het EKK niet expliciet 
verwezen. Deze algemenere competenties, die 
vaak metacompetenties worden genoemd, zijn niet 
opgenomen in het kader omdat ze niet los van andere 
kennis, vaardigheden en competentie kunnen worden 
gezien. Niettegenstaande ze niet als extra dimensie 
zijn toegevoegd, dienen ze wel als een integraal 
onderdeel van kennis, vaardigheden en competentie 
te worden beschouwd. Leren leren speelt bijvoorbeeld 
een belangrijke rol in het verwerven van theoretische 
kennis en feitenkennis. Ethische competentie is dan 
weer belangrijk voor de ontwikkeling van autonomie en 
verantwoordelijkheid.

11. Kan het EKK worden gebruikt om 
onderwijsprogramma’s en beroepen te 
classificeren?

Het EKK focust op kwalificatiesystemen en -kaders en is 
niet ontwikkeld om onderwijsprogramma’s of beroepen 
te classificeren. De niveaus van het EKK zijn geen 
weerspiegeling van bepaalde onderwijsprogramma’s 
of competenties die voor bepaalde taken of beroepen 
vereist zijn. Uiteraard is het wel zo dat kwalificaties 
enerzijds aan onderwijs en opleiding en anderzijds aan 
de beroepswereld worden gerelateerd.  
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Deze elementen zijn heel belangrijk in het EKK. Om het 
onderwijs en beroepen te classificeren, zijn er ISCED 
(International Standard Classification of Education) 
en ISCO (International Standard Classification of 
Occupations), die speciaal hiertoe zijn ontwikkeld. 
In het EKK wordt alleen ten dele impliciet verwezen 
naar	een	hiërarchie	van	onderwijsprogramma’s	
(een kwalificatie op een hoog niveau in het EKK zal 
bijvoorbeeld heel waarschijnlijk met hoge ISCED-
niveaus	overeenstemmen)	en	een	hiërarchie	van	
beroepen (een kwalificatie op een laag niveau van 
het EKK zal bijvoorbeeld naar alle waarschijnlijkheid 
resulteren in een beroepsactiviteit op een laag ISCO-
vaardigheidsniveau). In het EKK wordt de nadruk gelegd 
op leerresultaten in termen van kennis, vaardigheden 
en competentie, die los van onderwijsprogramma’s of 
beroepscontexten moeten worden gezien.

Het EKK vormt in dat opzicht een nieuw instrument 
waarmee onderwijs- en beroepsclassificaties kunnen 
worden gecombineerd en waarmee, in zekere zin, een 
brug tussen ISCED en ISCO kan worden geslagen. 

12. Wat is het verband tussen het EKK en het 
kader voor de Europese ruimte voor hoger 
onderwijs? 

Aan de ontwikkeling van kwalificatiekaders op 
Europees niveau ligt het kwalificatiekader van de 
Europese ruimte voor hoger onderwijs ten grondslag. 
Dit kwalificatiekader voor de harmonisering van het 
hoger onderwijs werd in 1999 in de Bolognaverklaring 
aangekondigd (de Dublin-descriptoren werden in 
2005 aangenomen). Met de ontwikkeling van het EKK 
werd pas in 2005 een begin gemaakt. Beide kaders 
vertonen duidelijke overeenkomsten en overlappingen: 
beide zijn metakaders die een breed leerspectrum 
bestrijken en tot doel hebben de transparantie inzake 
kwalificaties in Europa te verbeteren. Ze houden allebei 
verband met kwaliteitsborging en maken gebruik van 
het principe van “het best passend” om niveaus te 
bepalen. In beide zijn ook duidelijke aspiraties vervat 
om een leven lang leren en mobiliteit van werknemers 
te ondersteunen. 

Ondanks deze onmiskenbare overeenkomsten tussen 
de twee kaders, kunnen er ook verschillen worden 

vastgesteld wat de doelstellingen en gebruikte 
descriptoren betreft. Het kwalificatiekader van 
de Europese ruimte voor hoger onderwijs beoogt 
systemen te harmoniseren, terwijl het EKK tot doel 
heeft systemen aan elkaar te relateren. Een van 
de centrale doelstellingen van het Bolognaproces 
bestaat erin de Europese systemen voor hoger 
onderwijs te harmoniseren via de introductie van een 
gemeenschappelijke structuur van drie cycli. Het EKK, 
daarentegen, is geen instrument om kwalificaties of 
onderdelen van kwalificatiesystemen te harmoniseren. 
De bedoeling van het kader is dat het werkt als 
een soort convertor om duidelijk te maken hoe de 
verschillende kwalificaties en systemen zich tot elkaar 
verhouden. 

In het document over het Europees kwalificatiekader 
wordt de compatibiliteit van het EKK met het 
kwalificatiekader van de Europese ruimte voor 
hoger onderwijs bevestigd en worden deze twee 
metakaders aan elkaar gekoppeld. Een belangrijke 
reden om zich voor de hogere niveaus van het EKK 
rechtstreeks te baseren op het kwalificatiekader van de 
Europese ruimte voor hoger onderwijs is dat op deze 
manier wordt voorkomen dat er zich twee van elkaar 
gescheiden kaders ontwikkelen. De leerresultaten 
van bepaalde niveaus van het EKK stemmen 
derhalve overeen met de cyclusdescriptoren van het 
kwalificatiekader van de Europese ruimte voor hoger 
onderwijs. Het onderlinge verband wordt op de niveaus 
5 tot 8 aangegeven. De cyclusdescriptoren van het 
kwalificatiekader van de Europese ruimte voor hoger 
onderwijs, die door het “Joint Quality Initiative” in het 
kader van het Bolognaproces zijn ontwikkeld, moeten 
worden opgevat als descriptoren die compatibel 
zijn met de descriptoren voor de niveaus 5 tot 8 van 
het EKK. Hoewel verschillende descriptoren worden 
gebruikt, geven beide kaders hetzelfde beeld te zien 
met betrekking tot dimensies van voortgang inzake 
kennis, vaardigheden (toepassing) en professioneel 
gedrag. 

Aangezien het EKK een overkoepelend kader is dat 
verschillende vormen van leren beoogt te omvatten 
(niet alleen leren op het niveau van hoger onderwijs 
maar	ook	meer	beroepsgeoriënteerde	leertrajecten),	
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zijn de descriptoren ruimer en algemener van aard 
en moeten ze een groter spectrum bestrijken dan de 
Dublin-descriptoren, die zijn opgesteld om de niveaus 
voor het kwalificatiekader van de Europese ruimte 
voor	hoger	onderwijs	te	definiëren.	Dit	betekent	dat	
de niveaus als equivalente niveaus kunnen worden 
beschouwd, hoewel de niveaudescriptoren verschillen. 
 
De niveaus 5 tot 8 van het EKK zijn aan de ene kant 
compatibel met kwalificatiediploma’s die op een 
formele manier worden verworven door aan een 
instelling voor hoger onderwijs te studeren, maar aan 
de andere kant ook met beroepskwalificaties die via 
formele, niet-formele of informele vormen van leren 
worden verleend.

In het kwalificatiekader van de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs moeten leerresultaten worden 
opgevat als beschrijvingen van wat een lerende kent, 
begrijpt en kan doen na voltooiing van een bepaalde 
cyclus. De Dublin-descriptoren omvatten de volgende 
vijf dimensies: “kennis en inzicht”, “toepassen van 
kennis en inzicht”, “oordeelsvorming”, “communicatie” 
en “leervaardigheden”. Terwijl de eerste drie 
dimensies hoofdzakelijk in de dimensies “kennis” en 
“vaardigheden” van het EKK besloten liggen, verwijst 
het EKK niet expliciet naar sleutelcompetenties, zoals 
communicatie, of metacompetenties, zoals leren leren. 
Deze zijn op een inherente manier ten dele in alle 
kolommen vervat, maar kunnen hoofdzakelijk in de 
kolom “Competentie” worden verondersteld (zie ook 
vraag 10).

Hoewel de EKK-descriptoren van de Dublin-descriptoren 
verschillen, zijn ze volledig met de Bologna-
descriptoren geïntegreerd, waardoor ze met elkaar 
compatibel zijn. 

De leerresultaten met betrekking tot niveau 7 van 
het EKK omvatten bijvoorbeeld “gespecialiseerde 
vaardigheden in probleemoplossing, die op het 
gebied van onderzoek en/of innovatie zijn vereist 
om nieuwe kennis en procedures te ontwikkelen en 
kennis uit verschillende vakgebieden te integreren”. 
Dienovereenkomstig verwijst de tweede cyclus 
van het kwalificatiekader van de Europese ruimte 

voor hoger onderwijs naar de “originaliteit in 
de ontwikkeling en/of toepassing van ideeën, 
vaak binnen een onderzoekscontext”. Een ander 
voorbeeld: in het EKK wordt de descriptor in de kolom 
“Competentie” van niveau 8 geformuleerd als “blijk 
geven van een grote mate van autoriteit, innovatie, 
autonomie, weten¬schappelijke en professionele 
integriteit en aanhoudende betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van baanbrekende ideeën of processen 
voor werk- of studiecontexten, met inbegrip van 
onderzoek”. Dienovereenkomstig luidt de descriptor 
voor de derde cyclus van het kwalificatiekader 
van de Europese ruimte voor hoger onderwijs als 
volgt: “heeft door origineel onderzoek een bijdrage 
geleverd aan verlegging van de grenzen van kennis 
door een omvangrijke hoeveelheid werk, waarvan 
een deel een nationaal of internationaal beoordeelde 
publicatie verdient” en “is in staat tot kritische 
analyse, evaluatie en synthese van nieuwe en 
complexe ideeën”. 
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