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ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს ეროვნული
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თიჯის ფიჯელსი

სესია 5



შინაარსი

1) ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს 
ისტორია;

2) ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩო: 
ძირითადი მახასიათებლები;

3) ჰოლანდიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 
ეროვნული საკოორდინაციო უწყება NCP-NLQF

4) ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს 
დანერგვა: არსებული სიტუაცია  



ჰოლანდიის კვალიფიკაციების 
ჩარჩოს ისტორია

2011:
• ყველა რეგულირებადი კვალიფიკაცია კლასიფიცირებულია  

NLQF-ში; 
• ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩო (NLQF)  

რეფერენსირებულია ევროპის კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან  
(EQF)

• რეფერენსირების ანგარიშის პირველი წარდგენა ევროპის 
კვალიფიკაციების ჩარჩოს მრჩეველთა ჯგუფის წინაშე;  

2012
• ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს ეროვნული 

საკოორდინაციო უწყების შექმნა შემდეგი მიზნებით:  
o არა-რეგულირებადი კვალიფიკაციების კლასიფიცირება;  
o კლასიფიცირებული არა-რეგულირებადი კვალიფიკაციების 

რეგისტრაცია;  
o ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს კომუნიკაცია 

დაინტერესებულ პირებთან



ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს 
კანონის შემუშავება

• 2015 პირველი საკანონმდებლო პროექტი 
• 2015 საჯარო კონსულტაციები
• 2016 მეორე საჯარო კონსულტაცია
• 2017 მომდევნო კვლევა
• 2018 ძირითადი დაინტერესებული 

მხარეებით დაკომპლექტებული მრჩეველთა 
საბჭო 

• 2018 საკანონმდებლო პროექტის შემდგომი 
დახვეწა.  

• 2020 ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს 
დანერგვა



NLQF მიზნები

• კვალიფიკაციების გამჭვირვალობისა და 
შესადარისობის გაზრდა ეროვნულ და 
საერთაშორისო დონეზე;  

• განათლების სფეროთი დაინტერესებულ მხარეებსა 
და შრომის ბაზარს შორის კომუნიკაციის 
გაფართოება . 

• კონცეფციის გამოყენების სტიმულირება სწავლის 
შედეგების ფორმულირებაში;  

• მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის 
ხელშეწყობა;  



NLQF სტრუქტურა

• ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების 
კვალიფიკაციების ყოვლისმომცველი ჩარჩო;

• ნიდერლანდებში არსებული ყველა კვალიფიკაციის დონეების 
სისტემური ორგანიზება;  

• საწყისი დონიდან მე-8 დონის ჩათვლით, სადაც დონე 1 ყველაზე 
მარტივია, ხოლო დონე 8 -ყველაზე რთული;  

• სრულად შეესაბამება ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის 
კვალიფიკაციების ჩარჩოს ( QF-EHEA);

• ცოდნა, უნარები, პასუხისმგებლობა და ავტონომია; 

• უნარები: ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი, პრობლემის 
გადაჭრის უნარი, სწავლისა და განვითარების უნარი,

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო უნარები. 



Classification of regulated qualifications



NLQF მახასიათებლები

• ერთიანი დონეთა აღმწერები განათლების ყველა 
სექტორისა და სწავლის ყველა ტიპისათვის;  

• ღიაა რეგულირებადი და არა-რეგულირებადი 
კვალიფიკაციებისთვის;  

• არა-რეგულირებადი კვალიფიკაციები უნდა აღიწეროს 
სწავლის შედეგებში, რომლებიც შეესაბამება შრომის 
ბაზრის მოთხოვნებს და მხარდაჭერილია ხარისხის 
უზრუნველყოფით;    

• არა კრედიტებზე დაფუძნებული ჩარჩო;  
• არ უზრუნველყოფს დაშვებისა და სწავლის გაგრძელების 

უფლებებს; Does not provide admission and progression rights
• ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს არა-

რეგულირებადი კვალიფიკაციის დონე  არ 
უზრუნველყოფს უფლებამოსილებას წოდებაზე ან 
ხარისხს.  



ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს 
ეროვნული საკოორდინაციო უწყება

• დამტკიცებულია განათლების სამინისტროს ბრძანებით  
• მიზნები:

o არა-რეგულირებადი კვალიფიკაციების კლასიფიკაცია და რეგისტრაცია;  
o ინფორმაცია და კომუნიკაცია; 
o ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს (NLQF) მართვა და შეფასება და კავშირი 

ევროპის საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან (EQF);
o ანგარიშვალდებულება და ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოს დანერგვის 

მონიტორინგი.   

• დაიწყო 2012 წლის 1 თებერვალს
• 9 თანამშრომელი - ნახევარ განაკვეთზე
• დაფინანსება 2019

o განათლების სამინისტრო:  450.000 ევრო წლიურად;
o ევროპის კომისია: 100.000 ევრო (EQF გრანტი + მონაცემთა ბაზები);
o არა-რეგულირებადი კვალიფიკაციების მფლობელთა გადასახადები კლასიფიკაციის 

მისაღებად: (ხარისხის შემოწმება: 1000 ან 7500 ევრო, კლასიფიკაცია- 2500 ევრო 
თითო კვალიფიკაციაზე)     



ორგანიზაცია NCP NLQF

აუდიტორები

კომისია

ექსპერტები

პროგრამის საბჭო

ხარისხის კომისია

კლასიფიკაციის
კომისია

NCP NLQF-ს ბიურო

• NLQF პროგრამის დირექტორი
• კონსულტანტი ვალიდაციის-

აღიარების სპეციალიზაციით; 
• კონსულტანტი კლასიფიკაციის

სპეციალიზაციით;
• კონსულტანტი
• კომუნიკაცია
• პროექტის მხარდაჭერა

განათლების სამინისტრო



NCP NLQF -ის გუნდი

დირექტორი აღიარება კლასიფიკაცია

კლასიფიკაცია საზ-ბასთან ურთ და კომუნიკაცია ასისტენტი

ასისტენტი მრჩეველი მონაცემთა ბაზები



არა-ფორმალური კვალიფიკაციების კლასიფიცირება 
ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოში   

1) (წინაპირობა ნაბიჯი 2-თვის)
 აუცილებელი ინფორმაცია: იურიდიული პირის მოწმობა,  კვალიფიკაციის 

ფლობა, ორგანიზაციის მდგრადობა, მიდგომები შეფასებასა და 
გამოცდებთან, ხარისხის უზრუნველყოფის მიდგომა; 

 ხარისხის კომიტეტის დამოუკიდებელი  შეფასება,  NCP NLQF-ის 
პროგრამის საბჭოს  გადაწყვეტილება; 

2) კვალიფიკაციების კლასიფიცირება ჰოლანდიის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 
დონეებში.   
 აუცილებელი ინფორმაცია: :  i) NLQF-ის აღმწერებთან შედარება, ii) 

სწავლისთვის გამოყოფილი საათების რაოდენობა (არსებითი 
კვალიფიკაცია= სულ მცირე 400 სთს) ან არსებითი შესაბამისობა შრომის 
ბაზართან.  iii) მიდგომა გამოცდებთან/შეფასებასთან  

 ორი ექსპერტის დამოუკიდებელი შეფასება,   კლასიფიკაციის კომიტეტი, 
ეროვნული საკოორდინაციო პუნქტის პროგრამის საბჭოს 
გადაწყვეტილება.  

3) კვალიფიკაცია შეტანილ იქნება რეესტრში:  www.nlqf.nl/register  (მოქმედების 
ვადაა 6 წელი)



NLQF-ის განხორციელება- არსებული 
მდგომარეობა

• 25-ზე მეტი მომწოდებლის 65 არა-რეგულირებადი კვალიფიკაცია 
კლასიფიცირებულია ჰოლანდიის კვალიფიკაციების ჩარჩოში.   ამ 
დიპლომებსა და სერთიფიკატებში მითითებულია კვალიფიკაციების 
ჩარჩოს (NLQF) დონე. 

• პირველი მოთხოვნა საერთაშორისო კვალიფიკაციების 
კლასიფიცირებაზე.  

• განხორციელდა პროფესიული კვალიფიკაციების განახლება ჰოლანდიის 
კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონის აღმწერების გამოყენებით;

• სწავლის შედეგებისა და დონის აღმწერების გამოყენება უმაღლეს 
განათლებაში;  

• ონლაინ დასაქმების საიტებზე ჩარჩოს დონეების პირველი ნიშნების 
გამოჩენა;   

• წლიური კვლევა შედეგების (გავლენის) თაობაზე  HR მენეჯერებს შორის; 
• ჩარჩოს კავშირი პროფესიული განათლებისა და მომზადების ევროპული 

კრედიტების სისტემასთან-ECVET/ევროპული კრედიტებისა და 
ტრანსფერის სისტემასთან-ECTS და არაფორმალური და თვით-
განათლების აღიარება. 



მთავარი გამოწვევები

• ჩარჩოს შესახებ კანონის შემუშავება და განხორციელება;  
• როგორ მოვიქცეთ საერთაშორისო კვალიფიკაციების 

შეთხვევაში?  
• განსხვავებები დონეების მინიჭებაში, რომელიც გამოვლინდა 

უცხოური სანდო შეფასებებით;  Differences in levelling 
demonstrated by foreign credential evaluation

• მიღწეული და დაგეგმილი სწავლის შედეგები;  
• კომუნიკაცია;
• გაზრდილი მოთხოვნის გამკლავება მცირერიცხოვანი 

პერსონალით;  
• ჩარჩოს უფრო ძლიერი პოზიციონირება მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში სწავლისთვის არსებული პოლიტიკის 
პირობებში.



დიდი მადლობა 

ყურადღებისათვის! 

Tijs Pijls

tpijls@ncpnlqf.nl

www.nlqf.nl/english
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