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Bijlage bij reglement gebruiksvoorwaarden van het NLQF 
beeldmerk 

Handreiking: Gebruik NLQF-terminologie 

Deze handreiking als bijlage bij het ‘Reglement gebruiksvoorwaarden van het NLQF-beeldmerk’, 
biedt organisaties met een in het NLQF ingeschaalde kwalificatie richtlijnen om hierover te 
communiceren. De aanleiding voor het opstellen van deze richtlijnen zijn de misverstanden die 
kunnen ontstaan over wat het NLQF wel én niet is. Om deze misverstanden te voorkomen zijn 
hieronder voorbeeldteksten opgenomen. Daarin is een onderscheid gemaakt tussen het onjuist 
gebruik van NLQF-terminologie (gebruik ervan is niet toegestaan) en teksten of termen die de kans 
op het ontstaan van misverstanden vergroten (gebruik ervan wordt sterk afgeraden). Organisaties 
dienen deze richtlijnen in acht te nemen bij communicatie over en gebruik van het NLQF. 

Wat is het NLQF (wel)? 

Het NLQF is een raamwerk voor inschaling van kwalificaties. Op diploma’s van in het NLQF 
ingeschaalde kwalificaties staat een NLQF niveau-aanduiding. De acht niveaus van het NLQF zijn 
direct gekoppeld aan het EQF waardoor er dus sprake is van een NLQF/EQF niveau-aanduiding. Dit 
maakt het mogelijk om kwalificaties met een NLQF/EQF niveau qua niveau met elkaar te 
vergelijken. 
 
Onderstaande tekst geeft zuiver weer wat we verstaan onder het NLQF. 
 
 
De kwalificatie X leidt op voor het diploma X.   
 
De aan het diploma X gekoppelde kwalificatie is  
 
ingeschaald op niveau X van het NLQF door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. De 
inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties in het Nederlands 
Kwalificatieraamwerk NLQF en daarmee tevens in het Europees kwalificatieraamwerk 
EQF maakt het mogelijk het niveau te vergelijken met het niveau van kwalificaties niet 
alleen in Nederland, maar in heel Europa. 
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Hoe maakt u op correcte wijze gebruik van  gebruik van NLQF-terminologie?  

Helaas worden we regelmatig geconfronteerd met het onjuist gebruik van NLQF terminologie in 
persberichten of artikelen en op websites. Om dit te voorkomen is hieronder een aantal 
aandachtspunten opgenomen gericht op het voorkomen van onjuiste communicatie over het NLQF 
en de inschaling van kwalificaties. Onder elk aandachtspunt is een voorbeeld van onterecht gebruik 
van NLQF-terminologie weergegeven met de reden voor onjuistheid.  
Gebruik van onderstaande termen en zinsneden is niet toegestaan.  
 
Per aandachtspunt is een suggestie gegeven voor een alternatieve, correcte uitspraak. Onder het 
kopje ‘Tips en suggesties’ vindt u andere voorbeeldteksten die u als alternatief kunt gebruiken.  
• Gebruik de termen ‘accreditatie’, ‘erkenning’ of ‘keurmerk’ niet in combinatie met het NLQF.  

– Voorbeeld: Onze organisatie is geaccrediteerd door het NCP NLQF. 
– Reden onjuistheid: Een positieve validiteitstoets is voor een organisatie een voorwaarde om 

kwalificaties in te kunnen laten schalen in het NLQF, maar er is geen sprake van een 
erkenning of accreditatie van de organisatie. De validiteitstoets is geen op zichzelf staande 
toets. Na inschaling wordt de kwalificatie opgenomen in het register van het NLQF. Hier is 
geen keurmerk aan verbonden. 

– Suggestie: De validiteit van onze organisatie is goedgekeurd door het NCP NLQF, wat 
betekent dat we inschalingsverzoeken voor onze kwalificaties mogen indienen. 

• Refereer niet naar een formeel diploma of titels en graden.  
– Voorbeeld: Het diploma dat u ontvangt na het succesvol afronden van kwalificatie X (NLQF 

niveau 7) is vergelijkbaar met een universitaire Master opleiding. 
– Reden onjuistheid: Het NLQF vergelijkt kwalificaties op niveau en niet op de inhoud of de 

omvang. Daarnaast geeft het NLQF geen recht op titels en graden. In het voorbeeld wordt 
dit wel gesuggereerd.  

– Suggestie: De kwalificatie X is qua niveau vergelijkbaar met het niveau van een 
universitaire masteropleiding (NLQF niveau 7), maar de student ontvangt geen master 
diploma. Na afronding krijgt de student een diploma op NLQF/EQF niveau 7, uitgegeven 
door X. 

• Suggereer geen doorstroommogelijkheden op basis van een NLQF-niveau. 
– Voorbeeld: Na het volgen van deze opleiding op NLQF niveau 2 kunnen studenten 

doorstromen naar een mbo-kwalificatie op niveau 3. 
– Reden onjuistheid: Het NLQF geeft geen doorstroomrechten aan kwalificaties. 

• Benoem het door uw organisatie afgegeven diploma voor de kwalificatie niet als ‘erkend’.  
- Voorbeeld: Het diploma dat u ontvangt na het succesvol afronden van kwalificatie X (NLQF 

niveau X) is nationaal en internationaal erkend.  
- Reden onjuistheid: ‘erkenning’ van diploma’s geldt alleen voor diploma’s van door de 

overheid gereguleerde kwalificaties. Kwalificaties die door het NCP NLQF worden 
ingeschaald in een niveau van het NLQF/EQF, zijn per definitie niet door de overheid 
gereguleerd en erkend. Het niveau van het diploma is wel nationaal en internationaal 
vergelijkbaar met het niveau van andere kwalificaties.  

- Suggestie: Het diploma dat u ontvangt na het succesvol afronden van kwalificatie X (NLQF 
niveau X) is nationaal en internationaal qua niveau vergelijkbaar met dat van andere 
kwalificaties.  
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Wanneer is sprake van misleidende teksten en hoe kunt u deze voorkomen? 

De volgende tekst is niet feitelijk onjuist maar zorgt voor misverstanden onder bijvoorbeeld 
(toekomstige) studenten. Aanvragers wordt dringend verzocht deze en vergelijkbare teksten niet te 
gebruiken. 
• Voorbeeld: De kwalificatie is qua niveau vergelijkbaar met een hbo-opleiding.  

- Reden misleiding: Hoewel er wordt benadrukt dat de vergelijking enkel betrekking heeft op 
het niveau, leidt dit onder studenten tot de verwachting dat de opleiding wordt afgesloten met 
een bachelor-diploma. Het gebruik van deze en vergelijkbare uitspraken wordt daarom 
afgeraden.  
- Suggestie: De opleiding is qua niveau vergelijkbaar met het niveau van een hbo-bachelor 
opleiding (NLQF niveau 6), maar de student ontvangt geen bachelor-diploma. Na afronding 
krijgt de student een diploma uitgegeven door X.  

Tips en suggesties voor heldere communicatie over het NLQF 

Hieronder is een aantal tips en suggesties opgenomen om op een heldere wijze te communiceren 
over de toekenning van een NLQF-niveau. 
• Benoem altijd het NLQF-niveau.  

– Bijvoorbeeld: De opleiding (NLQF niveau 1) heeft twee instroommomenten per jaar. 
• Benadruk dat het om een vergelijking van niveaus van kwalificaties gaat. 

– Bijvoorbeeld: De opleiding X en Y zijn qua niveau vergelijkbaar, beide zijn ingeschaald op 
NLQF-niveau 5.  

• Naast het NLQF-niveau mag verwezen worden naar het EQF-niveau. 
– Bijvoorbeeld: Onze kwalificatie is ingeschaald op NLQF/EQF-niveau 5 en is daarmee qua 

niveau nationaal en internationaal vergelijkbaar met andere ingeschaalde kwalificaties. 
• Besteed aandacht aan wat het NLQF kan betekenen. 

– Bijvoorbeeld: Kwalificatie X is ingeschaald op NLQF/EQF-niveau 4. Het NLQF geeft je zicht 
op het niveau van de reeds afgeronde kwalificaties, laat zien wat je diploma waard is en 
maakt hierdoor een gerichte keuze voor een vervolgopleiding of loopbaanstappen 
gemakkelijker.  

– Bijvoorbeeld: Kwalificatie X is ingeschaald op NLQF/EQF-niveau 2. Het NLQF vergroot je 
kans op de arbeidsmarkt, doordat werkgevers zicht hebben op het niveau van kwalificaties 
ongeacht of deze door de Nederlandse overheid gereguleerd zijn. 

• Indien uw organisatie een onderwijsovereenkomst opstelt voor de studenten/deelnemers, 
vermeld dan expliciet wat het NLQF wel/niet is en wat de (on)mogelijkheden zijn op de 
arbeidsmarkt. Hiervoor kunt u gebruik maken van alle informatie in deze handreiking.  
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