UITLEG KEURMERKEN
Noloc Erkend Loopbaanprofessional is de beroepserkenning van Noloc die kan worden toegekend aan professionals met tenminste 1 jaar beroepservaring.
De erkenning wordt toegekend na toetsing aan de hand van een aantal beroepscriteria.
Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional is de zwaardere beroepserkenning van Noloc. Voor deze erkenning, die kan worden verkregen na
tenminste 3 jaar beroepservaring, geldt een uitgebreidere en geaccrediteerde toetsingsprocedure bij het CMI.
Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessionals zijn gecertificeerd en mogen de beschermde titel RL voeren.

VERGELIJKING KEURMERKEN

TOETSINGSKADER
Opleidingsniveau
Werkervaring

Kennisgebieden (afzonderlijk
aan te tonen)
Levenservaring
Ethisch handelen

Specifieke competenties

HBO (EFQ6) afgerond
gericht op loopbaanbegeleiding/mensgericht
Minimaal 1 jaar in vakgebied
Minimaal 3 jaar algemeen
Menselijke ontwikkeling
Organisatie-ontwikkeling
Arbeidsmarkt
Beroepen/Opleidingen
Methoden en instrumenten
geen afzonderlijke toetsing
verklaring
inlevingsvermogen
effectief communiceren
refelecteren
adviseren
coachen

Ervaring met specifieke taken
binnen vakgebied

geen afzonderlijke toetsing

Professionele ontwikkeling

geen afzonderlijke toetsing

TOETSING EN RESULTAAT
Uitvoering
Accreditatie RvA
Toetsingswijze
Dossier
Toetsing door
Bezwaar/beroep
Behaalde kwalificatie
Behaalde titel
Gecertificeerd
Geldigheid
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t.b.v. loopbaanbegeleiding

)
)
)
)
)

blijkend uit casus

Noloc
nee
schriftelijk (dossier) + evt. toelichting

HBO/WO min. 3 jr. voltijds
aangevuld met vakgerichte kennis
Minimaal 3 jaar in vakgebied
Minimaal 7 jaar algemeen
tenminste 3 getekende tevredenheidsverklaringen
Menselijke ontwikkeling
Organisatie-ontwikkeling
Arbeidsmarkt
Beroepen/Opleidingen
Methoden en instrumenten t.b.v. loopbaanbegeleiding
beschrijving van 3 relevante ervaringen in relatie tot vak
beschrijving van 2 voorbeelden
inlevingsvermogen
)
effectief communiceren
)
refelecteren
)
afzonderlijk aan te tonen
adviseren
)
coachen
)
afzonderlijke beschrijving van ervaring met 3 tot 5 taken (zoals
intakes, begeleiding in loopbaankeuzes, begeleiding naar ander
werk, begeleiding in groepen)
afzonderlijke beschrijving

Commissie T&R/CRP
ja

CMI
ja
schriftelijk (dossier) + gesprek met toetsingscommissie
uitgebreid dossier, met afzonderlijk hoofdstuk voor elk
onderdeel, 2 casussen en CV
Toetsingscommissie (3 pers. incl. hoogleraar als voorzitter)
ja

Noloc Erkend Loopbaanprofessional
nee
nee
3 jaar

Noloc Erkend C M I Register Loopbaanprofessional
RL
ja
3 jaar

cv, 1 casus en zonodig aanvullende info

