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Introductie
Het implementeren van alle Europese kwalificatieraamwerken kost tijd en het NLQF is daar geen uitzondering op. Het aantal niet gereguleerde kwalificaties dat is ingeschaald, is na

acht jaar met circa 110 kwalificaties nog altijd aan de lage kant. Maar dit heeft er wel toe geleid dat voldoende tijd en aandacht is besteed aan het optimaliseren van de procedures.

Deze worden als robuust en intensief ervaren. Procedures en werkwijze zijn of worden aangepast (verdere digitalisering) om de toenemende interesse te kunnen blijven bedienen.

Verder zal via het wetgevingstraject, de STAP-regeling en de huidige communicatielijnen van het NLQF de groei verder toenemen. Uit deze impactmeting komt wel naar voren dat de

doorlooptijd een belemmering is om meer kwalificaties in te schalen. Met name commerciële opleiders hebben behoefte aan een korte time-to-market.

NIDAP heeft in opdracht van het NCP NLQF (Nationaal Coördinatiepunt NLQF) een onderzoek gedaan naar de bekendheid en ‘impact’ van het NLQF kwalificatie-raamwerk. De

voorliggende rapportage over de impact van het NLQF is deels gebaseerd op online interviews met een groep werkgevers, opleiders/scholen en professionals/werknemer. De

uitkomsten ten aanzien van de opleiders zijn niet gebaseerd op een representatieve steekproef want zij beperken zich tot de grotere aanbieders. De uitkomsten leveren

richtinggevende conclusies op. Daarnaast worden er resultaten getoond uit meerjarig kwantitatief onderzoek naar het gebruik van NLQF in vacatures. Tezamen ontstaat een

dwarsdoorsnede van de staat van NLQF. Gesteld kan worden dat de implementatie op een belangrijk punt is aanbeland waarbij niet de vraag is óf er moet worden doorgepakt, maar

hoe. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn er actiepunten en geformuleerd om het gebruik van NLQF te bevorderen.

Het doel van dit onderzoek is het evalueren wat de impact is van NLQF en het verzamelen van inzichten om de verschillende stakeholders verder te overtuigen en te stimuleren om

het NLQF (meer) te gaan gebruiken. Dit doel is uitgesplitst in de volgende drie hoofd en twee adviesvragen:

1. Wat is de impact/bekendheid van het NLQF bij opleiders, werkgevers, studenten en werknemers?

2. Wat zijn drijfveren, stimuli en belemmeringen voor de toepassing van het NLQF-framework bij opleiders en werkgevers?

2. Wat zijn drijfveren, stimuli en belemmeringen van het NLQF-framework bij studenten/werknemers?

Adviesvraag: Wat kan worden gedaan om de beoogde doelgroepen te overtuigen en te stimuleren om het NLQF in de toekomst te gaan gebruiken? Wat kan het NCP NLQF doen om

de impact van het NLQF bij opleiders, werkgevers, studenten en werknemers te vergroten?

Leeswijzer

Het volledige rapport bestaat uit vijf delen met de uitkomsten van de onderzoeken onder werknemers, onderwijsaanbieders en werkgevers gevolgd door de resultaten van het

meerjarige monitoronderzoek onder werkgevers en de meerjarige NLQF-vacatureanalyse. Deze delen worden voorafgegaan door een overzicht van NLQF-kengetallen en een

samenvatting. Tevens is een overzicht samengesteld met daarin de belangrijkste bevindingen en mogelijke vervolgacties te vergroting van de impact en implementatie van NLQF. In

de bijlage van het volledige rapport staat tevens de onderzoeksverantwoording. De samenvattting bevat alleen de conclusies, beleidsaanbevelingen en een aantal actiepunten.
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Kader
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste

scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn voor hun huidige of toekomstige werkgever. Opleiders kunnen het niveau van hun

kwalificaties vastleggen en zich onderscheiden op kwaliteit. Soms wordt kortheidshalve gesproken over een opleiding die wordt ingeschaald op een NLQF/EQF-niveau. Het is echter

niet de opleiding zelf maar de kwalificatie die bij de opleiding hoort, die wordt ingeschaald. Wanneer de eigenaar van een leertraject (van een opleiding of cursus) een proces tot

inschaling in het NLQF/EQF start, zijn het dan ook de aan die opleiding of cursus verbonden leeruitkomsten die worden ingeschaald.

Begrippen

In essentie is het EQF een beschrijving van acht niveaus van leeruitkomsten die weergeven wat een lerende na afronding van een leertraject kent, begrijpt en kan doen, ongeacht 

het onderwijssysteem of kwalificatiesysteem waarin een specifieke kwalificatie is of wordt verworven. Naar analogie van het EQF is het NLQF een beschrijving van verschillende 

niveaus van leeruitkomsten op basis van dezelfde descriptoren als het EQF.

Kwalificatie: de leeruitkomsten, zijnde wat iemand kent en kan doen na de voltooiing van een leertraject;

Kwalificatieniveaus: niveaus van leeruitkomsten die in het EQF en NLQF worden beschreven in termen van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;

De rol en positie van de betrokken NLQF-belanghebbenden/stakeholders kan als volgt worden beschreven:

a.    De eigenaar van de kwalificatie (bijvoorbeeld een toezichthouder, examenbureau of 
opleider) is verantwoordelijk voor de kwalificatie en het niveau van de leeruitkomsten.

. In een kwalificatie staan de eisen of leeruitkomsten beschreven 
die gebruikt worden als basis voor een diploma of

certificaat waarmee een opleiding wordt afgesloten. 
Het NCP NLQF schaalt kwalificaties in (geen opleidingen). 

b.    De opleider als aanbieder: hoe kan ik op transparante wijze het precieze niveau 
van mijn diploma’s en opleidingen duiden? De opleider maakt een kosten-baten 

afweging ten aanzien van NLQF.

c. Werkgever: Wat is het niveau van mijn werknemers en komt dat overeen met het 
niveau dat ze zouden moeten hebben? En welke waarde hebben hun kwalificaties 

vergeleken met andere private, bedrijfs- en publieke kwalificaties? Hoe kan ik gericht 
opleidingen van het juiste niveau inkopen?

d. Werkgever of intermediair die vacatures plaatst en gebruikmaakt van het NLQF als 
niveauaanduiding

e. De werknemer: De baan voor het leven bestaat niet meer. Ik moet dus laten zien wat ik 
en mijn diploma’s waard zijn om te kunnen werken aan mijn arbeidsmarktmobiliteit.

De werknemer neemt vooralsnog een afwachtende positie in al was het maar vanwege 
de onbekendheid met het NLQF.

f. De student: NLQF maakt duidelijk op welk niveau hij of zij studeert, ook bij een 
opleiding van een private aanbieder.



In het kort
Uit de resultaten van deze impactmeting blijkt dat alle onderzochte stakeholders van mening zijn dat een kwalificatieraamwerk als het NLQF voor henzelf positief is. Opleiders die

reeds kwalificaties hebben 'ingeschaald' willen hier in de toekomst ook mee door gaan. Werkgevers kennen de naam NLQF wel maar weten vaak weinig over de mogelijkheden. De

uitkomsten tonen ook aan dat het NLQF bij de meeste werknemers nog onbekend is.

Op basis van de uitkomsten kan worden gesteld dat het NLQF zich op een cruciaal punt bevindt. Doorgaan met investeren in voorlichting geven over de voordelen aan werkgevers,

met name HR-afdelingen is belangrijk. Opleiders en werkgevers hebben behalve randvoorwaarden ook duidelijkheid nodig vanuit de overheid, bijvoorbeeld over hoe het NLQF zich

verhoudt tot de door de overheid erkende niveaus en er is ook meer behoefte aan een visie op NLQF. Maar de grootste belemmering is het beperkte aanbod van opleidingen met

NLQF ingeschaalde kwalificaties. De kosten worden als te hoog ervaren en het inschalingsproces als te lang.

De initiatieven zoals de Kamerbrief Routekaart Leren en Ontwikkelen (13-11-2020), de routekaart en voortgangsrapportage (waarin het NLQF wordt genoemd als één van de schakels

voor flexibilisering o.a. in relatie tot het STAP budget), laten zien dat de overheid een samenhangend pakket aan maatregelen heeft genomen om LLO te stimuleren en te faciliteren.

Zij doet dit vanuit vier pijlers:

• Verder versterken van de ontwikkelvraag bij individuen.

• Stimuleren werkgevers en sociale partners bij leren en ontwikkelen.

• Flexibilisering van het aanbod voor leren en ontwikkelen.

• Stimuleren van een leercultuur

Het is goed dat NLQF een plaats heeft in o.a. het STAP-budget, maar er is meer nodig om het NLQF impact te geven. Op basis van de resultaten kan worden gesteld dat een tijdelijke

subsidie aan opleiders voor het laten inschalen van de kwalificaties een belangrijke impuls zal geven. Het NCP zou in staat moeten zijn om kortere doorlooptijden voor inschaling te

kunnen realiseren zodat opleiders sneller met hun opleidingen kunnen inspelen op de behoefte van werkgevers en werknemers. Hierbij zouden de sociale partners, lees branche en

beroepsorganisaties en werkgevers bijvoorbeeld in de zorg en welzijn, horeca of techniek specifieke kwalificaties kunnen laten inschalen (Zie LLO pijler Stimuleren werkgevers en

sociale partners bij leren en ontwikkelen).

Wat daarvoor nodig is zijn een aantal praktische ‘duwtjes’ om de implementatie van NLQF te versnellen:

1. Blijf investeren in voorlichting;

2. Verlaag de kosten van inschaling;

3. Investeer in versnelling van het proces van inschaling.



Beleidsaanbevelingen
Uit de resultaten van deze impactmeting blijkt dat alle onderzochte stakeholders van mening zijn dat een kwalificatieraamwerk als het NLQF voor henzelf positief is. Allen vanuit hun

eigen belang. Opleiders zien het als middel om zich te onderscheiden, werkgevers hechten belang aan transparantie in niveaus en opleidingskwaliteit en werknemers zien het als

manier om hun kennisniveau aan te kunnen tonen voor hun huidige of toekomstige werkgever. De uitkomsten van de interviews met (grotere) opleiders die reeds kwalificaties

hebben laten inschalen hiermee door te willen gaan. Wat nu nodig is zijn een aantal ‘duwtjes’ om de implementatie te versnellen. Op basis van de reacties van de onderzochte

stakeholders komen meerdere manieren naar voren om een versnelling van het NLQF-gebruik in gang te zetten:.

1. Trek als overheid één 
lijn over de positie en 
toekomst van NLQF

2. Blijf investeren in 
voorlichting

3. Verlaag de kosten 
van inschaling

4. Investeer in versnelling van 
het proces van inschaling

Opleiders
Met name bij bekostigde instellingen is nog weinig bekend over 
de toegevoegde waarde van NLQF. Ook met het oog op flexibel 

volwassenonderwijs.

Werknemers
Werknemers zijn veelal onbekend met NLQF, zowel over  

voordelen voor hun (interne en externe) mobiliteit en 
inzetbaarheid.

Werkgevers
HR moet zelf voorgelicht worden over NLQF. Onbekend maakt 
onbemind. Werkgevers die wel bekend zijn met NLQF zijn er 

positief over.

HR kan werknemers voorlichten over de mogelijkheden om het STAP budget te 
gebruiken voor het volgen van  NLQF ingeschaalde opleidingen. 

NCP

NCP zou meer branche- en keten-gewijze voorlichting moeten 
organiseren en webinars/online instructie voorlichting moeten 

aanbieden aan HR afdelingen bij werkgever.  NCP kan 
ondersteuning bieden om  nieuwe inschalingsketens te 

ontwikkelen, bijvoorbeeld voor specifieke (schaarste) beroepen 
in de zorg of bij sectoren met veel 

NCP kan in overleg met de overheid aangeven welke middelen nodig zijn om het 
proces van inschaling nog verder te versnellen waardoor het voor opleiders 

aantrekkelijker wordt om dit te laten doen.

OCW/SZW/EZ

De ministeries moeten één lijn trekken t.a.v. hun NLQF-
toekomstvisie. Aan opleiders en werkgevers duidelijkheid 
geven hoe NLQF zich verhoudt  tot de door de overheid 

erkende niveaus. 

Ministerie/overheid kan voor specifieke sectoren/(schaarste)beroepen het inschalen 
te subsidiëren in het kader van mobiliteit/LLO of vanwege inzetbaarheid en 

werkgelegenheid.

Brancheorganisaties voor werkgevers

Brancheorganisaties en de  scholingsfondsenkunnen hun 
achterban voorlichten en initiatieven nemen om voor bepaalde 

opleidingen de kwalificaties te laten inschalen en opleiders 
hiertoe te bewegen. 

Brancheorganisaties kunnen inventariseren voor welke grotere groepen 
werknemers/beroepen een scholing op basis van NLQF ingeschaalde opleidingen kan 

bijdragen aan inzetbaarheid en mobiliteit. 

Brancheorganisaties voor onderwijs

NRTO kan opleiders voorlichten over NLQF. MBO-raad en 
VvHogescholen kunnen de leden activeren om interne kennis  

over NLQF te actualiseren. Zij kunnen faculteiten activeren 
specifieke opleidingen te laten inschalen ten behoeve van 

opschooltrajecten in de zorg.

NRTO kan namens de opleiders inventariseren wat het effect van een tijdelijke 
subsidie op de inschalingskosten betekent voor het aantal inschalingen. NRTO kan 

samen met het NCP inventariseren wat het effect van een verkort inschalingsproces 
betekent voor het aantal inschalingen.



Samenvatting impactmeting
Scholen

De overgrote meerderheid van de onderwijsaanbieders is positief over het inschalen van kwalificaties. De vraag naar de toepasbaarheid in de praktijk van NLQF door huidige

gebruikers (opleiders) is door iets minder dan de helft van de geïnterviewden (48%) positief beantwoord. Iets meer dan de helft (53%) gaf een neutraal antwoord. De opleiders

noemen versterking van de productkwaliteit en versterking van de corporate identity als redenen om NLQF te gebruiken. De meerderheid van de onderwijsaanbieders stelt dat een

toenemend gebruik van NLQF door andere partijen zal leiden tot een toename van het gebruik van NLQF binnen de eigen organisatie. De meerderheid van de ondervraagde

opleidingsaanbieders die NLQF reeds gebruiken, verwachten ook meer gebruik te gaan maken van NLQF in de toekomst. Een grote belemmering zijn de kosten, het traject in relatie

tot de bekendheid en duidelijkheid over de toegevoegde waarde voor deelnemers en werkgevers. De introductie van een openbaar register voor niet-erkende opleidingen leidt bij

weinig reguliere instellingen tot verandering in het NLQF-gebruik maar wel bij commerciële opleiders. Als het aan de meeste onderwijsaanbieders ligt moeten vooral de

brancheorganisaties en opleidingsafdelingen van werkgevers benaderd worden. Werknemers worden niet gezien als primaire doelgroep voor NLQF-communicatie. LinkedIn is een

van de beste kanalen.

Werkgevers

De meerderheid van de kwalitatief geïnterviewde werkgevers (veelal werkzaam in HR/P&O functies) denkt positief over het gestandaardiseerd inschalen van kwalificaties. Er bestaat

behoefte aan een systematiek waarmee snel en eenduidig niveaus vergeleken en bepaald kunnen worden. Evenals bij werknemers kan voor de werkgevers gesteld worden dat meer

kennis over NLQF automatisch zal leiden tot meer gebruik. Er is bij werkgevers behoefte aan meer informatie. Dit blijkt zowel uit de onderzochte groep geselecteerde werkgevers als

ook bij de random steekproef van hr en opleidingsverantwoordelijken die zijn onderzocht in de afgelopen jaren. De bekendheid van NLQF is gestegen ten opzichte van 2014. Maar

het aantal werkgevers dat NLQF meer -inhoudelijk- kent loopt tussen 2019 en 2020 weer terug. Ongeveer de helft van deze steekproef van werkgevers (groot en middelgroot) heeft

behoefte aan voorlichting of informatie over het NLQF. Van de grotere organisaties (1000 of meer werknemers) stelt de helft dat een objectieve niveau aanduiding (zeer) interessant

is. Ruim 40% van de middelgrote organisaties vindt een objectieve niveauaanduiding (zeer) interessant.

Voor de grote organisaties is naast kwaliteitsoptimalisatie en het voldoen aan wettelijke eisen ook de afspraken binnen de branche of sector een drijfveer om aandacht te schenken

aan de niveaus van opleidingen van medewerkers. Dat laatste speelt bij middelgrote organisaties een stuk minder. Er moet ervoor worden gezorgd dat de niveau aanduiding bij

middelgrote werkgevers op de agenda blijft staan. Minder organisaties geven aan er nu mee bezig te zijn en minder organisaties verwachten dat dit in de toekomst belangrijk gaat

worden voor henzelf.

De bekendheid in met name de zorg/welzijn en industrie moet omhoog. Dit loont want de helft van de grote organisaties en 40% van de middelgrote organisaties vindt een

objectieve niveau aanduiding interessant. De resultaten van de vacatureanalyse tonen aan dat NLQF vooral voor vacatures van de grote zorg en welzijnsinstellingen gebruikt wordt.

Daarnaast valt het aantal middelgrote industriebedrijven op. Het zijn overwegend vacatures voor functies op NLQF 1-3 niveau waarbij de NLQF niveauaanduiding wordt toegepast.

De vacature-analyse laat in de meetperiode (juli 2016-juli 2020) een daling zien van het aantal vacatures waarbij een NLQF –kwalificatie is gebruikt in de vacaturetekst. Belangrijkste

doelgroep bij werkgevers is en blijft HR. Voor HR zou een cursus of online instructieprogramma over de achtergrond, systematiek en toegevoegde waarde van het framework

kunnen werken.



Samenvatting impactmeting
Werkgevers (vervolg)

Een groter gebruik van NLQF bij vacatures voor technische beroepen (in o.a. bouw, installatie en productie) lijkt aannemelijk. In deze beroepsgroepen bevinden zich relatief veel

personen op NLQF 1 tot 3 niveau. In de brede sector industrie dient nader onderzocht te worden voor welke specifieke (en veelvoorkomende) functies en niveaus in de industrie

een versnelde introductie van het gebruik van NLQF kan worden gerealiseerd. Ook hier kan dan vervolgens de keten geactiveerd worden. Aanbevolen word om samen met

brancheorganisaties via een inventarisatie na te gaan welke specifieke beroepen en functies veel voorkomen en zich lenen voor opscholing met NLQF-niveauaanduiding. Met name

opscholing gericht op onderwerpen die zullen groeien in belangrijkheid, zoals bijvoorbeeld energietechniek, duurzaam materiaalgebruik en meet en regeltechniek. Maar ook

aansluiting van NLQF op grote (gesubsidieerde) (om)scholingstrajecten moet een impuls kunnen geven.

Werknemers

Bijna de helft van de geïnterviewde werknemers was na lezing van de NLQF propositie tamelijk positief gestemd over NLQF. Dit resultaat maakt aannemelijk dat zodra het NLQF

meer bekend zal zijn het ook door een groot deel van de werknemers zal worden omarmd. Een conclusie die we ook trekken naar aanleiding van de onderzochte werkgevers. De

brede doelgroep werknemers wijst vooral naar de werkgever: wanneer NLQF door de werkgever als standaard wordt gesteld, gaat de werknemer hierin mee. Een substantieel deel

van de ondervraagde werknemers ziet een onafhankelijke inschatting (kwalificering) van de eigen kennis en vaardigheden als een positieve ontwikkeling. Het wordt echter

noodzakelijk gevonden dat er door de werkgever consequenties aan deze inschatting verbonden kunnen worden – zoals een betere (financiële) waardering van het werk, of een

nauwer aansluitend ontwikkelingsplan. De primaire vraag naar NLQF ingeschaalde opleidingen zou bij werkgevers moeten beginnen. Het overgrote deel van de respondenten stelt

dat het kennis- en vaardigheidsniveau van werknemers hoog op de agenda staat bij hun werkgever. Twee derde stelt dat binnen de organisatie HR hier mee bezig zou moeten zijn.

Slechts 19% legt deze verantwoordelijkheid bij de opleidingsmedewerker. Buiten de organisatie is dit volgens de werknemers vooral een rol voor de branche- en

beroepsverenigingen. Slechts één op de vijf geïnterviewde werknemers geeft aan behoefte te hebben aan meer voorlichting en informatie over NLQF. Het gaat dan om informatie

waarmee het directe nut van NLQF voor henzelf kan worden aangetoond oftewel de meerwaarde en de voordelen. Ook is voorlichting nodig over de opleidingen en trainingen

waarvoor het NLQF geldt.



NLQF Actiepunten
Waarom is doorpakken zinvol?

Op de volgende pagina’s staan een aantal actiepunten. De lijst is niet uitputtend en de actiepunten zijn ook niet statisch. Wel kunnen ze een startpunt zijn voor de verschillende

stakeholders, het NCP, de belangen en beroepsverenigingen én de betrokken ministeries om nu door te pakken.

Flexibilisering onderwijs vraagt om overkoepelend kader

In Nederland bieden inmiddels veel meer niet-bekostigde opleiders dan bekostigde opleiders wettelijk erkende opleidingen aan (DUO 2018). Het verschil is het grootst bij opleidingen

op MBO-niveau. Bekostigde opleiders oriënteren zich steeds meer op flexibel nationaal (volwassen)onderwijs voor werkenden. Dit is voor een belangrijk deel modulair en niet-

diplomagericht. Een breed geaccepteerd kwalificatieraamwerk ondersteunt deze flexibiliseringstrend.

NLQF versterkt LLO-ambitie voor lager opgeleiden

De ontwikkelparadox gaat nog steeds op: hogeropgeleiden hebben de meeste formele én informele leermogelijkheden, lageropgeleiden de minste (WRR 2020). De deelname aan LLO

onder lageropgeleiden (mbo-4 en lager) krimpt tussen 2014 en 2018 zowel bij lang als bij kort leren. Deze krimp zit hem vooral bij de mbo-1 niveaus (CBS 2018). Verdere investering in

NLQF en de daarmee samenhangende verschuiving naar leerresultaten biedt leermogelijkheden die beter aansluiten op werkenden op mbo-niveau en draagt bij aan de mogelijkheid

om hun niet-formeel / informeel leren te laten erkennen. De huidige ‘flexibilseringsbeweging’ op zowel de arbeidsmarkt als de onderwijsmarkt speelt hier ook mee. Als er nu wordt

doorgepakt kan NLQF een instrument worden om de mobiliteit en arbeidsmarktwaarde van lager opgeleiden te vergroten en het risico op segregatie tegen te gaan.

Intermediairs in de zorg stimuleren

Een ketenbenadering en stimulering van NLQF, bijvoorbeeld in de zorg, biedt kansen om de implementatie van het kwalificatieraamwerk te versnellen. De private opleiders zijn een

belangrijke stakeholder. In zorgvacatures wordt NLQF nog het meest gebruikt vergeleken met andere branches of sectoren. Intermediairs in bijvoorbeeld de zorg kunnen een

belangrijke schakel in de LLO-keten zijn, maar o.a. de marges zijn te gering om werknemers op te leiden. Het STAP-budget en andere persoonlijke opleidingsbudgetten moeten zodanig

beschikbaar worden gesteld dat zij de keten, dus de zorgopleiders, zorgintermediairs en zorginstellingen stimuleren om opleidingen in te laten schalen en deze aan te bieden aan

werknemers. Hiervoor zou een taskforce in het leven geroepen kunnen worden.



ActieschemaIn onderstaand schema zijn voor de belangrijkste bevindingen de mogelijke acties weergegeven. In het schema staat de beoogde zender, ontvanger en boodschap of

beleidsinstrument.

Bevinding/conclusies onderwijsaanbieders
Zender 
(Stakeholders)

Ontvanger Boodschap (en kanaal)/instrument

Onderwijsaanbieders zijn gebaat met meer duidelijkheid vanuit de 
‘politiek’ / de Ministeries van OCW en SZW o.a. over de wettelijke 
waarde, het standpunt van de politiek evenals een visie op de 
toekomst.

OCW/SZW Zowel commerciële opleiders als bekostigde 
opleiders

Hoe NLQF zich verhoudt tot de door de overheid 
erkende niveaus. 

De vraag over de toepasbaarheid in de praktijk van NLQF door huidige 
gebruikers (opleiders) is door iets minder dan de helft van de 
geïnterviewden (48%) positief beantwoord. Iets meer dan de helft 
(53%) gaf een neutraal antwoord.

NCP Zowel commerciële opleiders als bekostigde 
opleiders

Toepassingsmogelijkheden voor Mbo/Hbo- LLO-
activiteiten en commerciële opleidingen.

MBO-raad/ 
VvHogescholen

De introductie van een openbaar register voor niet-erkende 
opleidingen leidt echter bij weinig reguliere instellingen tot 
verandering in het NLQF-gebruik. Dit is wel meer het geval bij 
commerciële opleiders.

OCW Zowel commerciële opleiders als bekostigde 
opleiders

Stimuleren ROC’s LLO-activiteiten/opleidingen

MBO-raad

Als het inschalingsproces reeds is verbeterd dan zou dit moeten 
worden gecommuniceerd omdat het beeld van bureaucratie teveel 
ingesleten raakt bij, met name, commerciële opleiders.

NCP/NRTO/
MBO-raad 
VvHogescholen

Zowel commerciële opleiders als bekostigde 
opleiders

Voortgang/update van verbetering van 
inschalingsproces

NRTO, MBO-raad
VvHogescholen

Zowel commerciële opleiders als bekostigde 
opleiders

De overgrote meerderheid van de 
onderwijsaanbieders is positief over het inschalen van 
kwalificaties. Meer dan de helft van de geïnterviewde 
personen binnen onderwijsinstellingen geeft aan dat 
het NLQF een plaats heeft bij het contractonderwijs.

Voorlichting moet onderscheid maken tussen de drijfveren en 
kennisbehoefte van reguliere (bekostigde) instellingen en 
commerciële opleiders. 

Bekostigde instellingen informeren over de toegevoegde waarde van 
NLQF-kwalificatie boven het reeds gegarandeerde kwaliteitsniveau 
van bekostigde opleidingen bijvoorbeeld bij modules voor 
werkenden. 

NRTO, MBO-raad
VvHogescholen

Starten met ROC’s worden binnen de zorg en 
techniekdomeinen. Ook de LLO-(contract) 
activiteiten.

Starten met ROC’s worden binnen de zorg en 
techniekdomeinen. Ook de LLO-activiteiten.

NLQF Actiepunten Onderwijsaanbieders



ActieschemaIn onderstaand schema zijn voor de belangrijkste bevindingen de mogelijke acties weergegeven. In het schema staat de beoogde zender, ontvanger en boodschap of

beleidsinstrument.

Bevinding/conclusies Werkgevers
Zender 
(Stakeholders)

Ontvanger Boodschap (en kanaal)/instrument

De meerderheid van de kwalitatief geïnterviewde werkgevers (veelal 
werkzaam in HR/P&O functies) denkt positief over het gestandaardiseerd 
inschalen van kwalificaties. Er bestaat behoefte bij werkgevers aan een 
systematiek waarmee snel en eenduidig niveaus vergeleken en bepaald 
kunnen worden.

NRTO/NCP
Werkgevers/
brancheorganisaties

Als het aan de meeste onderwijsaanbieders ligt moeten naast de 
brancheorganisaties ook de opleidingsafdelingen (van 
werkgevers) benaderd worden.

Evenals bij werknemers kan voor de werkgevers gesteld worden dat meer 
kennis over NLQF zal leiden tot meer gebruik. 

Aansluiting zoeken bij platforms waar veel ondernemers en HR-
ers samenkomen. Belang van onafhankelijke niveaumeting bij 
sollicitatie, interne doorgroei en LLO benadrukken. Bijvoorbeeld 
een online ‘cursus’ over de achtergrond, systematiek en 
toegevoegde waarde, vergelijkingsinformatie, toepassings- en 
praktijkvoorbeelden.

De bekendheid van NLQF is gestegen ten opzichte van 2014. Maar het aantal 
werkgevers dat NLQF meer -inhoudelijk- kent loopt tussen 2019 en 2020 
weer terug.

SZW/EZK/NCP

Werkgevers/
brancheorganisaties

NLQF Behoeftepeiling bij de grootste brancheorganisaties.

Focus op de zorg/welzijn en industrie/bouw. Ook in het kader 
van omscholing naar een andere branche bijvoorbeeld richting 
zorg of bouw.

Voor de grote organisaties zijn naast kwaliteitsoptimalisatie en het voldoen 
aan wettelijke eisen ook de afspraken binnen de branche of sector een 
drijfveer om aandacht te schenken aan de niveaus van opleidingen van 
medewerkers.

NLQF wordt vooral voor vacatures van de grote zorg en welzijnsinstellingen 
en middelgrote industriebedrijven. Het zijn overwegend vacatures voor 
functies op NLQF 1-3 niveau waarbij de NLQF niveauaanduiding wordt 
toegepast. De vacature-analyse laat in de meetperiode (juli 2016-juli 2020) 
een daling zien van het aantal vacatures waarbij een NLQF –kwalificatie is 
gebruikt in de vacaturetekst.

SZW/EZK/OCW/NCP
De commissies 
beroepsonderwijs van 
de grootste 
brancheorganisaties.

NLQF Actiepunten Werkgevers



ActieschemaIn onderstaand schema zijn voor de belangrijkste bevindingen de mogelijke acties weergegeven. In het schema staat de beoogde zender, ontvanger en boodschap of

beleidsinstrument.

Bevinding/conclusies werknemers Zender (Stakeholders) Ontvanger Boodschap (en kanaal)/instrument

Eén op de vijf geïnterviewde werknemers geeft aan behoefte te 
hebben aan meer voorlichting en informatie over NLQF.

Werkgevers (met ondersteuning vanuit  
brancheorganisatie/NCP)

Werknemers/brancheorganisaties
Communicatie richten op vraag naar 
kennis en ontwikkelingsniveau in de 
arbeidsmarkt

Zodra het NLQF meer bekend zal zijn het ook door een groter deel 
van de werknemers zal worden omarmd.

SZW / EZK /NCP Werkgevers/Brancheorganisaties

Middelen/subsidie voor werving, 
voorlichting en promotie

Middelen/subsidie branche – en 
ketengerichte NLQF-inschaling

NLQF Actiepunten Werknemers
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1. Werknemers

Inleiding

Dit eerste onderdeel van deze rapportage bevat een verslag van de enquête die is uitgezet onder werknemers. Er is een grote groep professionals aangeschreven met de vraag

deel te nemen aan een onderzoek over het opleidingsbeleid van de werkgever en de manier waarop het eigen kennis- en vaardigheidsniveau door de werkgever wordt bepaald.

Bijna twee derde van de werknemers vindt het ‘belangrijk’ tot ‘heel belangrijk’ dat de huidige of toekomstige werkgever inzicht heeft in het kennis- en vaardighedenniveau van

de werknemers. Zij noemen dat een duidelijke niveau-aanduiding meerwaarde heeft voor de werknemer. Daarnaast levert inzicht in het niveau voordelen voor de verdere

professionele ontwikkeling en is het van belang bij sollicitaties. Slechts een klein deel van de werknemers is negatief over het framework. De werkgever is aan zet als het aan de

werknemer ligt.

Steekproef en uiteindelijke respondentengroep

Er is een bruto steekproef getrokken van 4000 personen. Zij zijn in augustus en september 2020 benaderd voor deelname aan een onlineonderzoek. De groep is daarna nog

tweemaal herinnerd. In totaal zijn er 106 enquêtes volledig ingevuld (netto response = 2,7%). Er zijn ook 127 deels ingevulde maar toch bruikbare vragenlijsten verzameld (nog

eens 3,2% van de steekproef die één of meer vragen heeft beantwoord). Bij iedere vraag is het aantal respondenten dat de vraag daadwerkelijk heeft beantwoord weergegeven,

zodat altijd duidelijk is om welke netto aantallen het gaat.

De bruto steekproef is representatief voor de werkzame beroepsbevolking van Nederland. De mensen die het onderzoek uiteindelijk hebben ingevuld (netto response) zijn dat

in mindere mate. Er is in de netto response een oververtegenwoordiging van mannen te zien, en de gemiddelde leeftijd ligt hoger dan men zou verwachten. Waarschijnlijk is de

response negatief beïnvloed door een lagere bereidheid van jongere werknemers om een vragenlijst over dit onderzoeksonderwerp in te vullen want bij onze LLO-monitor

(2020) onder een vergelijkbare steekproefdoelgroep (en bron) is het aantal respondenten tussen de 18-35 jaar hoger.

Bij een werkende beroepsbevolking van 9,2 miljoen Nederlanders (CBS 2020) is er sprake van een foutmarge van 9,52% met 106 respondenten bij 95% betrouwbaarheid. Let

wel; de vragenlijst is ingericht op kwalitatieve respons; we hebben ons met name gericht op open antwoorden. Deze zijn waar mogelijk gecodeerd in gesloten categorieën.

Tevens zijn in dit rapport overzichten opgenomen van de letterlijke gegeven open antwoorden.



Toelichting

Hieronder is de bekendheid van NLQF te zien. Respondenten die aangaven NLQF te kennen

is gevraagd toe te lichten waarvan. Hiervan is rechts een selectie te zien.

13. Bekendheid NLQF

Bevindingen

Slechts een klein aandeel (7%) van de respondenten zegt van NLQF gehoord te hebben.

Degenen die van NLQF gehoord hebben kennen het vanuit hun werkgever, opleider of voor

hun eigen werkzaamheden. Ook social media en collega’s worden genoemd.

De lage bekendheid van NLQF blijft een van de belemmeringen voor het behalen van de

doelen van het NCP NLQF.

Ben je bekend met of heb je weleens gehoord van het NLQF voor

opleidingen?

N = 170

7%

93%

Ja Nee

Waarvan ken je het NLQF? Hoe ben je er voor het eerst mee in aanraking

gekomen?

Selectie open antwoorden:

- Social media

- Collega’s

- Opleidingscoördinator

- Er wordt gebruik gemaakt van NLQF in mijn bedrijf

- Tijdens oriëntatie op mogelijkheden voor het registreren van een post

initiële opleiding, kwam ik ook op de website van NLFQ terecht.

1. Werknemers 2. Scholen 3. Werkgevers 4. B2B 5. Vacatures



Toelichting

De respondenten die aangaven niet bekend te zijn met het NLQF kregen onderstaande

toelichting te lezen. Na het lezen van de toelichting wordt gevraagd wat de eerste indruk is

van het keurmerk. In de tabel hieronder is een overzicht van de gecodeerde antwoorden te

zien. In het rechter paneel is een aantal opvallende open antwoorden te zien.

Toelichting NLQF:

Het NLQF zorgt voor een bewijs van niveau van kwalificaties/diploma's in Nederland en

daarbuiten. NLQF is een raamwerk voor inschaling naar niveau van alle mogelijke

kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige

avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private

kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Om een idee te geven: de havo is bijvoorbeeld

ingeschaald in niveau 4 en masteropleidingen zijn ingeschaald in niveau 7.

14. Eerste indruk NLQF

Bevindingen

Bijna de helft van de respondenten is positief gestemd over NLQF. Er zijn soms bezwaren,

zoals de wijze van inschaling, de onbekendheid, of angst voor bureaucratie, maar slechts

17% is uitgesproken negatief.

Gezien de lage bekendheid van NLQF onder deze respondenten is dit een opvallend

resultaat. Door meer bekendheid en meer informatie over NLQF ziet bijna de helft van de

respondenten het nut in van NLQF.

Nu je deze beschrijving van het NLQF hebt gelezen, wat is dan je eerste ingeving?

% n

Positief (goed, duidelijk, interessant, bekend) 48% 64

Negatief (overbodig, onbekend, zegt niks) 17% 22

Neutraal/geen mening 29% 39

Geen antwoord 6% 8

Nu je deze beschrijving van het NLQF hebt gelezen, wat is dan je eerste ingeving?
Selectie open antwoorden:

- Een mooie manier om je werkniveau te bepalen wanneer je hiervoor geen op niveau

behaald diploma hebt.

- Fijn om te weten wat het leerniveau is van iemand als het om diploma's gaat. Maar het

zegt niks over de kwalificaties van mensen zelf.

- Intentie is OK, nut en noodzaak is duidelijk ... maar het neigt wel naar bureaucratie

- Handig om het scholingsniveau van (toekomstige) personeelsleden te kunnen duiden

- Prima om e.a. Europees vergelijkbaar te maken

- Dat het NLQF de werkgevers niet zal kunnen bewegen te investeren in personeel.
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15. Perceptie op belang NLQF

Toelichting

Hier zijn drie figuren te zien over de vraag of inzicht in het eigen kennis- en vaardigheden

niveau door een uniforme niveau-aanduiding van belang is voor de huidige of toekomstige

werkgever.

Links algemeen overzicht belang en linksonder een overzicht van de gecodeerde open

antwoorden.

Rechts: een uitsplitsing naar het vooropleidingsniveau per opleidingsniveau. N.B.: een

selectie van de open antwoorden is terug te vinden op de volgende pagina.

Bevindingen

Bijna twee derde (19%-46%) van de werknemers vindt het belangrijk tot heel belangrijk dat

de huidige of toekomstige werkgever inzicht heeft in het eigen kennis- en

vaardighedenniveau. De respondenten noemen het vaakst dat een duidelijke niveau-

aanduiding meerwaarde heeft voor de werknemer. Daarnaast levert inzicht in het niveau

voordelen voor de verdere professionele ontwikkeling en is het van belang voor sollicitaties.

De respondenten die zeggen weinig belang te hechten aan een algemene kwalificatie stellen

dat werkervaring, track record en motivatie belangrijker zijn dan opleidingsniveau. In de

tabel hieronder is te zien dat het vooropleidingsniveau beperkt van invloed is op de

gepercipieerde belangrijkheid.
Kan je uitleggen waarom je het belangrijk/niet belangrijk vindt?

Respondenten die aangeven NLQF belangrijk te vinden % n

Duidelijke niveau-aanduiding heeft meerwaarde 24% 16

Kwalificatie belangrijk bij verdere ontwikkeling/LLO 18% 12

Kwalificatie belangrijk bij sollicitaties 15% 10

De werkgever weet wat hij/zij kan verwachten 13% 9

Geregistreerd opleidingsniveau blijft leidend 13% 9

Juiste persoon op de juiste plek 10% 7

Kwalificatie belangrijk voor juiste waardering 6% 4

Respondenten die aangeven NLQF niet belangrijk (of neutraal) te vinden

Werkervaring/trackrecord is belangrijker dan kwalificaties 46% 12

Motivatie, prestatieniveau en enthousiasme is belangrijker dan kwalificaties 35% 9

Het niveau is al duidelijk (voor mijn werkgever) 19% 5

19%

46%

22%

4%

9%

Heel belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk

Heel onbelangrijk

Vind je het belangrijk dat jouw kennis- en vaardigheidsniveau duidelijk is vastgelegd met

een niveau-aanduiding voor jouw huidige of toekomstige werkgever?

N = 135

Per vooropleidingsniveau

<Mbo Mbo Hbo Wo

Heel belangrijk 13% 27% 8% 28%

Belangrijk 50% 38% 53% 44%

Neutraal 13% 24% 26% 14%

Onbelangrijk 0% 3% 8% 3%

Heel onbelangrijk 25% 8% 6% 11%

Vind je het belangrijk dat jouw kennis- en vaardigheidsniveau duidelijk is

vastgelegd met een niveau-aanduiding voor jouw huidige of toekomstige

werkgever?

N = 135
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Toelichting

De respondenten is gevraagd aan te geven in hoeverre (voor zover bij hen bekend) NLQF reeds wordt gebruikt door de

werkgever. Daarnaast zijn er een aantal stellingen voorgelegd, waarbij de respondenten moesten aangeven wat ze belangrijk

vonden met betrekking tot het volgen en beoordelen van het eigen kennis- en vaardighedenniveau door de werkgever.

16. Kennis- en vaardigheidsniveau

Bevindingen

59% van de respondenten is zeker dat NLQF niet door de

werkgever wordt gebruikt bij het beoordelen van kennis-

en vaardigheidsniveaus. Bij slechts 2 respondenten is dit

wel het geval. 35% van de respondenten stelt niet te

weten of NLQF gebruikt wordt.

NLQF is nog geen gegeven op de werkvloer.

Uit de stellingen blijkt dat iets meer dan de helft van de

respondenten het belangrijk vindt dat de werkgever het

vaardigheidsniveau (59%) en kennisniveau (54%) op een

betrouwbare manier kan beoordelen. Ook het op juiste

waarde inschatten van eerder gevolgde cursussen en

trainingen is daarbij inbegrepen.

Er bestaat dus behoefte aan de output van NLQF.

Weet jij of jouw werkgever gebruikmaakt van NLQF? Bijvoorbeeld bij opleidingen die je kunt volgen of bij het bepalen van 
de opleidingen die je eerder gevolgd hebt?

% n

Ja, bij opleidingen die ik kan volgen of moet volgen 
voor mijn werk

2% 2

Nee, NLQF wordt niet gebruikt. 59% 76

Weet niet 35% 45

Anders, namelijk 5% 6

Wat vind jij belangrijk? Mijn huidige of toekomstige werkgever moet… (meerdere antwoorden mogelijk). N = 120.

% n

De mogelijkheid geven om aanvullende opleidingen of cursussen te volgen 61% 73

Mijn vaardigheden op een betrouwbare manier beoordelen 59% 71

Mijn kennisniveau op een betrouwbare manier beoordelen 54% 65

Mij de mogelijkheid geven om intern te solliciteren en door te groeien 37% 44

Alle door mij gevolgde opleidingen en cursussen goed op waarde kunnen beoordelen 33% 39

Samen met mij een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen 32% 38

Anders, namelijk 8% 10
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Toelichting

Er is aan de respondenten gevraagd waarom er in de eigen organisatie geen gebruik wordt

gemaakt van NLQF. De respondenten konden deze vraag ‘open’ beantwoorden. De

antwoorden zijn gecodeerd tot vier categorieën en weergegeven in de tabel hieronder.

Slechts een deel van de respondenten heeft een antwoord ingevuld bij deze vraag.

17. Redenen geen gebruik NLQF

Bevindingen

De meerderheid van de respondenten stelt dat de onbekendheid van NLQF een belangrijke

reden is dat er geen gebruik wordt gemaakt van het keurmerk.

In dit onderzoek ontstaat een beeld waarin de output van NLQF wel gewenst is, maar het

keurmerk nog vrijwel onbekend is bij de werknemers.

Het is opvallend dat er amper inhoudelijke redenen genoemd worden om geen gebruik te

maken van NLQF.

Wat is de reden dat er geen gebruik wordt gemaakt van NLQF in uw organisatie? 

Onbekendheid:

De grote meerderheid van de respondenten geeft onbekendheid van NLQF als reden

voor het ongebruik ervan. Onwetendheid bij directie, personeelszaken en HR worden

specifiek genoemd.

HR en opleidingen geen prioriteit

Een aantal respondenten stelt dat opleidingsbeleid geen factor is bij hun werkgever.

Het gaat hier in de meeste gevallen om kleinere bedrijven. Ook met meer informatie

zal dit lastig te veranderen zijn. De nadruk van de communicatie over NLQF zou

moeten liggen op de grotere bedrijven.

Wat is de reden dat er geen gebruik wordt gemaakt van NLQF in uw organisatie?

% n

Onbekendheid 60% 34

Geen meerwaarde 7% 4

HR en opleidingen geen prioriteit 7% 4

Overig 26% 15
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Toelichting

De respondenten is gevraagd of hun werkgever zich meer zou moeten inspannen om

inzicht te krijgen in het niveau van de werknemer. Daarnaast is de respondenten om een

toelichting gevraagd. De antwoorden hierop zijn te zien in de tabel rechts. Er is

gepercenteerd op het totaal aantal respondenten dat ‘ja’ of ‘nee’ heeft geantwoord. Links

onderaan de pagina zijn enkele uitspraken te lezen.

18. Belang inzicht in kennis- en vaardighedenniveau

Bevindingen

De meest genoemde redenen om het wél belangrijk te vinden dat werkgevers meer doen

om inzicht te krijgen in kennis- en vaardighedenniveaus is het ontdekken van talent, en het

gebruik van competenties van werknemers. Daarnaast wordt vaak genoemd dat het

hebben van een duidelijk overzicht van de kennis en vaardigheden binnen het bedrijf van

belang is. Redenen om dit niet belangrijk te vinden zijn met name dat de werkgever dit

inzicht al heeft, of vanzelf ontwikkeld in contact met de werknemer.

Vind je het belangrijk dat jouw werkgever meer doet om inzicht te krijgen in het niveau

van jouw kennis en vaardigheden is?

N = 110

55%

46%

Ja Nee

Kun je je antwoord op deze vraag toelichten?

Ja belangrijk want: % n

Talenten ontdekken, beter gebruik van competenties werknemers, 
inzetbaarheid

38% 13

Overzicht kennis en kunde over alle werknemers 32% 11

Om werknemer zich door te laten ontwikkelen (LLO) 24% 8

Ten behoeve van functiebeoordeling (op maat) 6% 2

Nee niet belangrijk want:

Werkgever heeft al inzicht 50% 12

Gaat vanzelf, persoonlijk contact werkgever en werknemer 33% 8

Verantwoordelijkheid ligt bij werknemer 13% 3

Klein bedrijf 4% 1

Niet van toepassing - 22

Enkele uitspraken:

• Kennis en vaardigheden ontwikkel je tijdens je loopbaan. Inzicht hierin krijgen als werkgever 
is belangrijk om te zien of iemand nog op de juiste plek zit.

• Indien geen doorgroeimogelijkheden geboden worden verzandt men in routines met gevoel 
van stilstand en weinig uitdaging naar de toekomst.

• Veel kennis staat paraat, maar wordt niet gebruikt!

• Ze doen er nu al alles aan. Maar het kan slimmer/efficiënter als er een landelijk systeem is. 
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Toelichting

Op deze pagina zijn de resultaten van een drietal vragen weergegeven. Er is gevraagd óf er

binnen het bedrijf het kennis- en vaardighedenniveau van de werknemer hoog op de

agenda staat. Daarna is aan de respondenten gevraagd wie er binnen het bedrijf mee bezig

is, en tot slot is er een keuze voorgelegd uit een lijst organisaties die bezig zouden moeten

houden met het onderwerp.

19. Stakeholders kennis en vaardighedenniveau

Bevindingen

80% van de respondenten stelt dat kennis- en vaardigheidsniveau van werknemers hoog

op de agenda staat bij hun werkgever.

Twee derde (62%) stelt dat binnen de organisatie HR hiermee bezig zou moeten zijn.

Slechts 19% legt deze verantwoordelijkheid bij de opleidingsmedewerker. Buiten de

organisatie is dit vooral een rol voor de branche- en beroepsverenigingen.

Wie of welke functionaris binnen de organisatie/bedrijf waarvoor je werkt zou daar 
mee bezig kunnen zijn? (meerdere antwoorden mogelijk)

% n

HR 62% 63

Leidinggevende, afdelingshoofd 51% 52

Directie/bestuur 34% 35

Opleidingsmedewerkers 19% 19

Anders, namelijk 8% 8

En welk van de volgende organisaties zouden daar mee bezig moeten zijn? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

% n

Brancheorganisatie waar mijn werkgever bij is aangesloten 53% 49

Beroepsvereniging waar mijn werk onder valt 41% 38

De overheid 33% 31

Vakbond 14% 13

Anders, namelijk 20% 19

Staat het kennis- en vaardigheidsniveau van werknemers hoog op de

agenda in de organisatie waarvoor je werkt? N = 101

81%

17%
2%

Ja Nee Weet niet
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Toelichting

Aan het einde van het interview is gevraagd of men behoefte heeft aan meer informatie of

voorlichting over het NLQF.

Er is om een toelichting gevraagd op deze vraag; een selectie van de open antwoorden is in

de bijlage te lezen.

Rechts op deze pagina is een samenvatting van het type vragen en onderwerpen waarover

men zou willen worden ingelicht te zien.

20. Informatiebehoefte

Zou jij als werknemer zelf meer voorlichting / informatie willen over NLQF?

N = 87

20%

49%

31%

Ja Nee Weet niet

Over welke vragen en onderwerpen zou je meer willen weten?

Samenvatting genoemde onderwerpen en vragen.

Functieprofielen:

• Is een soort CV mogelijk vanuit NLQF?

• Wat kan de toegevoegde waarde van NLQF zijn bij het opstellen van

functieprofielen?

Toetsing kennis & vaardigheden:

• Generieke en meer branchegerichte toetsing kennis en vaardigheden

• Hoe jullie een niveau beoordelen, immers is ervaring niet aantoonbaar.

• Hoe erken je Hbo-werk-/denkniveau bij een Mbo geschoolde medewerker, hoe

beloon je dit?

• Benchmark inschaling functies (bijv. communicatie)

Algemeen:

• Wat is de meerwaarde voor werknemers die in hun huidige baan blijven?

• Wat is het voordeel van NLQF?

Bevindingen

Slechts 20% van de werknemers geeft aan behoefte te hebben aan meer voorlichting en

informatie over NLQF.

Degenen die wel meer informatie willen zijn met name op zoek naar informatie waarmee

het directe nut van NLQF voor henzelf kan worden aangetoond. Wat is de meerwaarde,

wat is het voordeel, etc.

Daarnaast zijn er meer basale vragen over de werking van de normering gesteld. Het lijkt

onduidelijk voor de respondenten of NLQF alleen voor bepaalde opleidingen en trainingen

geldt en of het ook geldt voor opgedane werkervaring.
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Toelichting

Tot slot is aan de respondenten gevraagd op welke manier NLQF het beste haar

bekendheid kan vergroten. Ook deze vraag is open beantwoord. We hebben gekozen om

de antwoorden in te delen op drie dimensies; doelgroep, middel en actie. Een respondent

kan op alle drie de dimensies scoren, maar dit is in de meeste gevallen niet zo.

De percentages zijn berekend door het totaal aantal antwoorden dat bij een dimensie is

ingedeeld als uitgangspunt te nemen. Een selectie van de open antwoorden is rechts

zichtbaar.

21. Hoe kan NLQF bekender worden?

Bevindingen

De werkgever wordt het meest genoemd als doelgroep waarbij NLQF moet worden

gepromoot. Eerder in dit verslag zagen wij dat HR-medewerkers en –afdelingen het beste

kanaal zijn. De brancheorganisaties en beroepsverenigingen worden minder vaak genoemd

om NLQF te promoten, al zagen we eerder dat van deze organisaties wel wordt verwacht

dat zij zich met NLQF bezighouden.

Respondenten zijn van mening dat er meer moet worden gedaan om de noodzaak en

toegevoegde waarde van NLQF te laten zien: waarom zouden werkgevers (werknemers)

voor NLQF kiezen?

Wat kan NLQF doen om bekender te worden?

Doelgroep % n

Werkgever (management, HR/P&O etc) 50% 10

Branche of beroepsvereniging 20% 4

Opleidingsinstituten 20% 4

Anders 10% 2

Middel

Reclamecampagnes 71% 15

Social media 14% 3

Vakbladen 14% 3

Actie

Resultaten en toegevoegde waarde laten zien 41% 12

Informatie/voorlichting 34% 10

Een andere naam kiezen 14% 4

Aansluiting zoeken bij andere standaarden 7% 2

Opnemen in ISO systematiek 3% 1

Wat kan NLQF doen om bekender te worden? (selectie open vragen).

Acties gericht op samenwerking:

• Je aansluiten bij internationale standaards (zie APMG, Axelos, PeopleCert etc).

• Via werkgeversorganisaties profileren zodat deze dit naar de werkgevers doorgeven.

• Betere aansluiting zoeken met werkgeversverenigingen en brancheverenigingen.

• Samenwerkingen aangaan met opleidingsinstituten en werkgevers. overheidssubsidie 

regelen zodat werkgevers hun mensen kunnen laten beoordelen. Aansluiting zoeken bij 

platforms waar veel ondernemers en HR-ers samenkomen.

• Actief werkgevers benaderen via bijvoorbeeld brancheorganisaties.

Acties gericht op communicatie:

• Meer ruchtbaarheid geven door middel van reclame campagnes, op sociale media jezelf 

laten zien, of magazines of in vakbladen informatie delen.

• Meerwaarde aantonen en vervolgens de behaalde successen van de daken schreeuwen.

• Communicatie richten op vraag kennis en ontwikkelingsniveau in de arbeidsmarkt, niet 

op de opleidingsniveaus en mogelijkheden focussen.

• Bekendheid genereren onder de werkende populatie. Werkgevers informeren hoe de 

kennis bij hun werknemers te kwalificeren en te gebruiken. 
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2. Onderwijsaanbieders

Inleiding

Er zijn via het NCP/NLQF en via LinkedIn circa 40 middelgrote tot grote onderwijsaanbieders (bestaande uit bekostigde/onbekostigde Mbo, Hbo opleiders en private

opleidingsinstituten) uitgenodigd. De onderwijsaanbieders zijn deels afkomstig uit het relatiebestand van het NCP NLQF en deels via LinkedIn verzameld. Zij zijn in augustus en

september benaderd voor deelname aan een onlineonderzoek. In totaal zijn er 35 enquêtes ingevuld, waarvan 29 volledig en zes deels. De redenen voor onderwijsaanbieders

om gebruik te maken van NLQF zijn veelal gericht op een hogere doelstelling of een strategische keuze. Dit heeft te maken met internationalisering, verwacht

concurrentievoordeel of erkenning door de doelgroep of sector. Belemmering bij onderwijsaanbieders hebben ermee te maken dat er te weinig vraag naar is (van de werkgevers

en van de werknemers, ook doordat men er te weinig bekend mee is. De commerciële opleiders lopen aan tegen de kosten, het administratieve proces en de tijdsinvestering.

De ‘paperwork’ is wel een issue dat negatief afstraalt op de verdere acceptatie.

Analyseniveaus

De vragenlijst en steekproef zijn ingericht op kwalitatieve respons; we hebben ons met name gericht op open antwoorden. Deze zijn waar mogelijk gecodeerd in gesloten

categorieën. Tevens zijn in dit rapport overzichten opgenomen van de letterlijke gegeven open antwoorden. In de rapportage is bij iedere vraag het aantal respondenten dat de

vraag heeft beantwoord weergegeven, zodat altijd duidelijk is om welke netto aantallen het gaat. De respondenten zijn voor een aantal pagina’s ingedeeld in drie categorieën:

regulier & commercieel onderwijs, en de ‘anders’ categorie. De categorie regulier bevat (bekostigde) hogescholen en Mbo’s zonder commercieel doel. De categorie

commercieel bevat verschillende organisaties zoals NCOI, en de ‘anders’ categorie bevat werkgevers, beroeps- en branche organisaties die opleidingen aanbieden.

Selecte respondentengroep

Vanwege de ‘selecte’ samenstelling van de groep geïnterviewde aanbieders is deze niet representatief voor alle opleidingsaanbieders in Nederland. Vanwege hun middelgrote

tot grote omvang (in aantallen opleidingen en aantallen studenten) kunnen zij wel een goed beeld geven over hun ervaringen met NLQF en hun mening over de huidige positie

en betekenis van NLQF.



23. Indrukken NLQF

Toelichting

Op deze pagina een selectie van de open antwoorden op de vraag waaraan men het eerste denkt bij het

NLQF. Daarnaast is een codering van alle open antwoorden te zien.

Bevindingen

Opvallend is dat de op één na meest genoemde associatie te maken

heeft met internationalisering. De vraag is of deze associatie ervoor

zorgt dat NLQF nog weinig voor nationale vacatures wordt gebruikt.

Wat is het eerste waaraan u denkt bij NLQF? ( selectie open antwoorden)

Vergelijken opleidingsniveaus

• Accreditatie/erkenning van opleidingen

• Beoogd niveau van de opleiding, afleveren Hbo professional aan de arbeidsmarkt.

• Het vergelijken van opleidingen en diploma's op niveau.

• Inschaling niveau en de wijze van beschrijven kennis/vaardigheden

• Nationale en internationale niveau vergelijking/inschaling met een eenduidige kwaliteitsnorm

Internationaal

• Aan EQF, het Akkoord van Lissabon

• Een systematiek om het niveau van een kwalificatie te bepalen en te kunnen vergelijken met andere

Europese landen.

• Europese diplomering

• Internationale aansluiting

• Internationalisering

Standaardisatie en uniformiteit

• Standaardisatie en niveauborging

• Uniformiteit bij waardering van exameneisen

• Waardering en erkenning van kwalificaties

Codering eerste associatie: Totaal

% n 

Inschaling (opleidings-)niveau en de wijze van 
beschrijven kennis/vaardigheden/niveau 
vergelijking/inschaling formeel informeel

30% 7

Internationaal / EQF Europese diplomering 26% 6

Waardering, accreditatie en erkenning van 
kwalificaties, raamwerk

22% 5

Standaardisatie, uniformiteit, raamwerk 13% 3

Anders (geen specifiek antwoord) 9% 2
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24. Gestandaardiseerde inschaling kwalificaties

Toelichting

Hier is een selectie van de open antwoorden op de vraag naar de

mening van de respondenten te zien over gestandaardiseerde

inschalingen. De antwoorden zijn ingedeeld naar het geuite

sentiment; 19 (79%) van de respondenten is positief, slechts 2 (8%)

uiten zich negatief, en een drietal (13%) is neutraal.

Bevindingen

De overgrote meerderheid van de onderwijsaanbieders is positief

over het inschalen van kwalificaties.

De gestandaardiseerde inschaling wordt met name positief

beschouwd in de context van mensen die met name op de werkvloer

hebben geleerd, en minder of geen formele diploma’s bezitten.

Hoe denkt u over een gestandaardiseerde inschaling van kwalificaties?

(selectie open antwoorden)

Werkend leren:

• Belangrijk, zeker voor degene die werkend geleerd hebben (in de praktijk) en nog nooit een diploma hebben

behaald en voor die beroepen waarvoor het "reguliere" beroepsonderwijs nu geen passend opleidingsaanbod

heeft.

• Daar ben ik op zich voorstander van. Als ook inhoud en omvang van de opleiding verdisconteerd zijn

• Dat is een manier om kwalificaties en dus ook diploma's en certificaten een bepaalde civiele waarde te geven.

• Erg waardevol voor de werkenden die zich minder thuis voelen bij het reguliere onderwijs. Onderwijs is voor

leerplichtigen, ontwikkeling voor de werkenden en daarvoor leent NLQF zich bij uitstek.

Doorstroom:

• Heel belangrijk voor vergelijking van gehaalde kwalificaties informeel leren en formeel leren. Van groot belang

voor betere afstemming en aansluiting op leertrajecten (informeel/formeel) arbeidsmarktdoorstroming.

• Ik zie meerwaarde in een gestandaardiseerde inschaling van kwalificaties omdat dit vergelijking tussen

opleidingen mogelijk maakt en inzicht biedt in doorstroom mogelijkheden.

Kritisch

• Alleen als het bijdraagt aan extra duidelijkheid en waarde toevoegt voor onze klanten en deelnemers vind ik het

nuttig. Omdat wij een volledig onderdeel zijn van een hogeschool is de kwaliteit en het niveau van de

opleidingen van onze hogeschool al gegarandeerd, dus in die zin heeft het geen toegevoegde waarde en kost

het veel tijd en geld om een kwalificatie aan te vragen.

79%

8%

13%

Positief

Negatief

Neutraal

Positief Negatief Neutraal
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25. Bekendheid NLQF vergroten

Wat is er volgens u nodig om NLQF meer bekendheid te geven?

(selectie open antwoorden)

Vermelding NLQF op alle diploma’s

• Een wettelijke basis en vermelding op alle uitgegeven diploma's binnen de

onderwijsstructuur.

• Dat bekostigde onderwijsinstellingen NLQF aanduidingen op diploma’s gaat vermelden.

• Landelijke implementatie van de NLQF methodiek gedragen door de betreffende ministeries

- OCW- VWS- etc.

Benaming

• Communiceren in de begrijpelijke taal (ook van belang dat lager opgeleiden goed snappen

wat er bedoeld wordt) en doel en belang voor de 'lerende' goed duidelijk maken.

Informeren

• Het grote publiek informeren over het bestaan van NLQF via radio en tv. En daarin aangeven

wat de meerwaarde voor degene met het diploma is.

• Het meer gericht benaderen van belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan branche

organisaties, bonden ea. Via hun communicatie lijnen/middelen kunnen zij dan hun

achterban informeren. Probleem blijft het informeren en betrekken van de niet

georganiseerden (zzp’ers ea.) en kleine zelfstandigen.

• Het werkveld, managers, HRM functionarissen informeren over deze ontwikkeling zodat

diploma's met NLQF inschaling meer waarde krijgen voor de medewerkers.

• Meer praktische promotie bij grotere bedrijven.

• Veel meer zichtbaar zijn bijvoorbeeld op conferenties van Mbo en Hbo.

Succesverhalen

• De boodschap van waarom dit een aanzienlijke verbetering is t.o.v. de huidige verdeling

moet leven binnen het onderwijs. Vanuit de politiek moet dit dus gaan spelen.

• Succes verhalen waaruit de toegevoegde waarde duidelijk blijkt.

Kritisch

• Eerst beter uitwerken, vooral de verhouding met bestaande erkenning is ingewikkeld. Als dat

is opgelost gaan instellingen het beter omarmen

• Heldere toelichting in het Engels (is nu erg beknopt op de website)

Codering van de open antwoorden (links) Totaal

% n 

Campagne & Voorlichting, publiciteit grote publiek, zzp-ers, mkb 26% 5

Onderwijs (conferenties) 21% 4

Bekendheid bij werkgevers, werkveld, HR, management 16% 3

Bekendheid bij brancheorganisaties 5% 1

Ministeries, politiek, wettelijke basis (op diploma's) 10% 2

Toelichting

Hier is een selectie van de antwoorden te zien op de vraag op welke manier NLQF meer

bekendheid kan krijgen. Daarnaast is er een codering gemaakt, deze staat rechtsonder

de pagina. Let wel: dit is geen kwantitatief steekproefonderzoek. Enerzijds zijn er

‘kanalen’ genoemd maar ook zijn er inhoudelijke aanwijzingen gegeven.

Bevindingen

Onderwijsaanbieders willen de bekendheid bij een brede groep bestaande uit

werknemers, zzp-ers en mkb-bedrijven vergroten. Ze wijzen op het algemeen invoeren

van NLQF op diploma’s, een toegankelijkere benaming, het informeren van het grote

publiek via radio en tv, het informeren van het werkveld en stakeholders en het

zichtbaar maken van succesverhalen.

Vier onderwijsaanbieders stellen dat de bekendheid vergroot wordt door een meer

toegankelijke benaming, meer transparantie, duidelijkheid o.a. over de toegevoegde

waarde.
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26. Media 

Toelichting

De respondenten geven aan welke media ze het meest geschikt achten om te

communiceren over NLQF. De antwoorden zijn ingedeeld naar de drie groepen ‘regulier’,

‘commercieel’ en ‘anders’.

Het percentage geeft het aandeel van de groep aan dat desbetreffende antwoord gegeven

heeft. Per respondent zijn er meerdere antwoorden gegeven, dus de percentages in één

kolom tellen niet op tot 100%.

Bevindingen

LinkedIn en overheidscommunicatie worden het meest genoemd. Voor de commerciële

instellingen is LinkedIn het meest welkom, de branche en beroepsorganisaties kijken het

meest naar overheidscommunicatie. RTV-media zijn volgens de onderwijsaanbieders het

minst geschikt.

Welke media zijn het meest geschikt om te communiceren over NLQF? (meerdere antwoorden mogelijk)

Totaal Regulier (Mbo/Hbo) Commercieel
Anders (branche/beroeps/

examen/anders)

% n % n % n % n 

LinkedIn 70% 19 55% 6 67% 6 67% 6

Overheidscommunicatie 67% 18 64% 7 33% 3 89% 8

Online bijeenkomsten 44% 12 27% 3 44% 4 56% 5

Fysieke bijeenkomsten 33% 9 18% 2 33% 3 44% 4

Papieren media 22% 6 9% 1 11% 1 33% 3

Televisie 19% 5 9% 1 22% 2 22% 2

Radio 15% 4 0% 22% 2 22% 2

Anders, namelijk 22% 6 9% 1 22% 2 33% 3
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27. Huidig gebruik NLQF

Toelichting

De antwoorden op de vraag of er behoefte is aan meer informatie en

voorlichting bij de onderwijsaanbieders.

In de taartgrafiek zijn de antwoorden te zien. Rechts zijn de open

antwoorden te zien op de vraag waarover de respondenten meer

informatie willen. Deze vraag is alleen beantwoord door de ‘ja’-

zeggende respondenten.

Bevindingen

Onderwijsaanbieders zijn waarschijnlijk gebaat met meer duidelijkheid vanuit de politiek, cq de Ministeries

van OCW en SZW.

In het algemeen stellen de onderwijsaanbieders zelf voldoende op de hoogte te zijn van NLQF, maar dat de

algemene kennis ervan ontbreekt bij werkgevers en werknemers.

Over welke vragen en onderwerpen zou u beter geïnformeerd willen worden?

• Bij ons niet maar in het algemeen is NLQF nog heel onbekend, door de politiek en ook door reguliere

opleiders bijv. Hbo opleidingen wordt NLQF niet gewaardeerd/geaccepteerd

• Informatie over de wettelijke waarde en het standpunt van politiek evenals de visie op de toekomst.

• Het gaat dan om voorlichting aan het werkveld/de werkgevers van onze deelnemers.

• Hoe NLQF zich verhoudt tot overheid erkende niveaus.

• Ikzelf niet, maar de markt voor wie het bedoelt is wel. Ik bedoel hiermee werkgevers en deelnemers

aan een leven lang ontwikkelen. Nu wordt veelal aandacht gegeven aan onderwijsinstellingen.

• Momenteel ben ikzelf redelijk goed op de hoogte en heb geen behoefte aan extra informatie. Bij

vragen neem ik contact op met het NCP en daar helpen ze mij verder.

• Voor ons niet. Wel voor de bedrijven die cursussen afnemen

• Informatie over wat de meerwaarde is voor werknemers, werkgevers en onderwijsaanbieders

(bekostigd of niet bekostigd).

Bestaat er bij onderwijsaanbieders behoefte aan meer voorlichting 

/ informatievoorziening over NLQF?

N = 25

32%

32%

36%

Ja Nee Weet niet
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28. Kanalen en doelgroepen 

Toelichting

De respondenten geven aan welke doelgroepen volgens hen benaderd zouden moeten

worden door NLQF. De antwoorden zijn ingedeeld naar de drie groepen ‘regulier’,

‘commercieel’ en ‘anders’.

Het percentage geeft het aandeel van de groep aan dat desbetreffende antwoord gegeven

heeft. Per respondent zijn er meerdere antwoorden gegeven, dus de percentages in één

kolom tellen niet op tot 100%. De kanalen en doelgroepen kunnen overlappen.

Bevindingen

Als het aan de meeste onderwijsaanbieders ligt moeten vooral de brancheorganisaties en

opleidingsafdelingen (van werkgevers) benaderd worden. Werknemers worden niet gezien

als primaire doelgroep voor NLQF-communicatie.

Op welke van de onderstaande kanalen en doelgroepen zou de communicatie van NLQF zich volgens u met name moeten richten?

Totaal Regulier (Mbo/Hbo) Commercieel
Anders (branche/beroeps/

examen/anders)

% n % n % n % n 

Branche organisaties 69% 18 45% 5 56% 5 89% 8

Opleidingsafdelingen (van werkgevers) 62% 16 55% 6 56% 5 44% 4

Beroepsverenigingen 50% 13 36% 4 33% 3 67% 6

Werkgevers 50% 13 45% 5 56% 5 33% 3

Overheidsorganen 35% 9 36% 4 11% 1 44% 4

Werknemers 19% 5 27% 3 22% 2

Leidinggevenden 12% 3 18% 2 11% 1

Anders, namelijk 19% 5 18% 2 11% 1 22% 2
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Op welke van de onderstaande kanalen en doelgroepen zou de communicatie van NLQF zich volgens u 
met name moeten richten? (open antwoorden)

De werkgever

• Als werkgevers meer bekend zijn met NLQF zullen ze ook eerder vragen hierover stellen op het moment

dat ze in een beroepenveldcommissie verbonden zijn aan een opleiding. Opleidingsafdelingen kunnen

NLQF altijd gebruiken: van onderwijskundigen tot examencommissies, zij hebben allemaal baat bij een

dergelijk handvat. Leidinggevenden, en dan denk ik met name aan opleidingsdirecteuren/teamleiders,

kunnen een belangrijke rol spelen op het moment dat zij het curriculum van een opleiding gaan

vormgeven of herontwerpen. Als zij dan bekend zijn met NLQF kunnen ze hier gelijk op voortbouwen.

• De bedrijven moeten zich vertrouwd gaan voelen bij deze methode.

• Opleiders en bedrijven moeten meer informatie hebben over de voordelen van ingeschaalde

commerciële opleidingen.

• Zodra werkgevers dit weten gaan ze dit inzetten bij sollicitaties en zal er wellicht ook in vacatures dit

gemeld worden.

• Uiteindelijk moeten werkgevers, bedrijven, of vertegenwoordigers daarvan de kwalificaties standaard

gaan vragen in vacatures etc.

• Richt je op organisaties en landelijke projecten die belang hebben bij eenduidig vergelijk van

opleidingsniveaus en tevens een bijdrage kunnen leveren aan de verdere bekendmaking en

implementatie v.h. NLQF

Branche organisaties

• De branche organisaties kunnen hun achterban informeren. De beroepsverenigingen kunnen hun leden

informeren. De bedrijven, en dan met name de leiding en de HD managers zijn dan de doelgroep. Zij

moeten de meerwaarde zien en ervaren en dan hun medewerkers erbij betrekken. De werkgevers zijn

bezig met de toekomst van hun bedrijf. Zonder gekwalificeerd personeel geen toekomst. De zzp 'r is in

Nederland niet meer weg te denken. Punt is dat hij alleen maar bezig is met werk en niet met opleiden en

bijblijven daar waar dat ook voor haar/zijn toekomst essentieel is. Dit is echter een moeilijk bereikbare

groep. Een opdrachtgever kan hier mogelijk een rol in spelen.

De werknemer

• Een diploma met NLQF inschaling moet toegevoegde waarde hebben in het werkveld van de deelnemer

• Ik denk dat het belangrijk is dat degenen die met een diploma in aanraking komen, waarop het NLQF logo

staat, begrijpen welke meerwaarde dit logo heeft. Dat maakt hopelijk veel mensen geïnteresseerd in het

behalen van een dergelijk diploma.

29. Kanalen en doelgroepen 

Toelichting

Hier is een overzicht te zien van de meer inhoudelijke gegeven open

antwoorden op de vervolgvraag over de kanalen en doelgroepen. Er is

rechtsonder deze pagina een codering te zien. Links staat een selectie van de

open antwoorden.

Bevindingen

De gegeven antwoorden overlappen. Vier van de respondenten geeft reacties

die te maken hebben met borging, vertrouwen en het erkennen (waarde

inzien) van het raamwerk. Andere antwoorden wijzen op meer communicatie

met beroepenveldcommissies.

De meeste respondenten (zie overzicht links) stellen antwoorden die samen te

vatten zijn als: ‘overtuig de werkgever om NQLF standaard op vacatures te gaan

vermelden, dan volgt de rest van de stakeholders vanzelf’.

Codering: Totaal

% n 

Niveauborging garanderen/vertrouwd gaan voelen bij deze 
methode/zelfde taal spreken/waarde van inzien

36% 4

Door bekendheid meer inzetten bij sollicitaties/vacatures 18% 2

Verbinding tussen opleiding en arbeidsmarkt / werknemers en 
werkgevers

18% 2

Opleiders informeren over de voordelen van ingeschaalde 
opleidingen, beroepenveldcommissies die verbonden zijn aan 
opleidingen

18% 2

Leden/achterban van brancheorganisaties moeten meerwaarde 
inzien (ook van gekwalificeerd personeel)

9% 1
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30. Huidig gebruik NLQF

Toelichting

Hier is te zien welk aandeel van de ‘geselecteerde’ respondenten

gebruik maakt van NLQF. Daarnaast is een selectie te zien van de

antwoorden op de vraag ‘voor welke opleiding wordt NLQF gebruikt?

Let wel: dit is geen representatieve steekproef gebaseerd op contacten

via het NCP NLQF en via LinkedIn.

Bevindingen

80% van de deelnemende onderwijsaanbieders maakt gebruik van NLQF bij haar opleidingen. De mate van

gebruik en toepassing verschilt sterk. Een aantal respondenten past het toe voor meerdere opleidingen

terwijl anderen nog bezig zijn om opleidingen in te laten schalen. Het lijkt erop dat de doelgroep die eenmaal

heeft gekozen voor de NLQF inschaling hier ook mee doorgaat.

Wordt er op enige manier gebruik gemaakt van NLQF in uw organisatie/instelling?

N = 25

80%

20%

Ja Nee
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31. Redenen gebruik NLQF (open)

Wat was de belangrijkste reden dat uw organisatie gebruik is gaan maken van NLQF?

Standaardisatie en vastlegging niveau

• Behoefte aan standaardisatie en borging van niveau

• Bevestiging van het niveau

• Duidelijker aangeven wat de zwaarte van onze opleiding is

• Leven Lang Leren is voor opleiders cruciaal voor de toekomst. Inschaling op niveau gaat

daar bij helpen.

• Het kunnen aantonen van het niveau van opleidingen in vergelijking tot andere

brancheopleidingen.

Onafhankelijke erkenning niveau

• Hoger niveau en erkenning van alle extra modules die gegeven werden

• Inzichtelijkheid niveautypering

• Niveau inschaling/vergelijking nationaal en internationaal voor beroepsopleidings-

programma's die door het huidige Mbo niet meer worden aangeboden.

• Onafhankelijke aanduiding van het niveau van deze kwalificaties. Dat maakt dat het 

diploma meer waarde krijgt en dat is van belang voor de leerlingen en medewerkers die 

het behalen. Voor hen is het een extra bevestiging van dat wat zij doen. 

• Onderwijs aan laten sluiten bij het gevraagde/gewenste niveau.

• Geen erkende Hbo opleiding maar wel een verplichting van het Hbo niveau binnen de

branche/bedrijven waardoor dit de gemakkelijkste weg is om dit aan te tonen.

Concurrentievoordeel

• Internationale kijk op onze branche en mogelijkheden Concurrentievoorsprong

• We hoopten ook op het verkrijgen van een unique selling point, alleen kennen heel veel

mensen het helaas nog niet. In plaats van hier mee een extra stimulans te geven om voor

ons te kiezen, zijn wij vooral veel instellingen hierover aan het informeren

Toelichting

Hier is te zien welke redenen de NLQF gebruikende aanbieders noemen. Er is een selectie

van de open antwoorden te zien.

Bevindingen

De redenen om gebruik te maken van NLQF zijn veelal gericht op een hogere doelstelling

of een strategische keuze. Dit heeft te maken met internationalisering, verwacht

concurrentievoordeel of erkenning door de doelgroep of sector.

Voor het succes van NLQF is van belang dat verwachtingen worden waargemaakt.

Daarnaast moet juist ook de ‘binnenlandse’ functie van NLQF belangrijk gevonden

worden, vooral ten behoeve van vacatures in specifieke sectoren, zoals de zorg en

techniek.
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32. Redenen gebruik NLQF (gesloten vraag)

Toelichting

Naast de open vraag op de vorige pagina zijn er ook een aantal vooraf geformuleerde

categorieën aan de respondenten getoond. De antwoorden zijn ingedeeld naar de drie

groepen ‘regulier’, ‘commercieel’ en ‘anders’.

Het percentage geeft het aandeel van de groep aan dat desbetreffende antwoord gegeven

heeft. Per respondent zijn er meerdere antwoorden gegeven, dus de percentages in één

kolom tellen niet op tot 100%.

Bevindingen

Voor de commerciële opleiders geldt vooral de vergelijking met andere opleidingen

(concurrenten) en ter kwaliteitsverbetering van de opleiding.

De reguliere onderwijsinstellingen wachten vooral de instructies van OCW af. Ook voor de

bredere groep onderwijsdienstverleners is de vergelijking met andere opleidingen de

meest genoemde reden om gebruik te maken van NLQF.

Ik noem u een aantal redenen waarom uw organisatie gebruik is gaan maken van NLQF. Welke zijn op uw situatie van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Totaal Regulier (Mbo/Hbo) Commercieel
Anders 

(branche/beroeps/
examen/anders)

% n % n % n % n 

Om een betere vergelijking met andere opleidingen mogelijk te maken 63% 12 14% 1 100% 5 75% 6

Als branche/beroepsorganisaties daarom verzoeken 47% 9 43% 3 60% 3 38% 3

Meer geschikt voor leven lang leren 47% 9 43% 3 60% 3 38% 3

Om een kwaliteitsverbetering van de opleiding door te voeren 47% 9 29% 2 80% 4 38% 3

Als deelnemers/kandidaten/cursisten daarom verzoeken 37% 7 43% 3 40% 2 25% 2

Als het Ministerie van Onderwijs (OCW) daarom verzoekt 26% 5 57% 4 20% 1

Meer flexibiliteit, meer modulair 26% 5 29% 2 40% 2 13% 1

Als bedrijfsklant(en) daarom verzoeken 21% 4 29% 2 20% 1 13% 1

Om beter kunnen te bepalen of de opleiding geschikt is voor de kandidaat 21% 4 29% 2 20% 1 13% 1

Meer mogelijkheden om losse kwalificaties op te nemen in online leren 16% 3 14% 1 40% 2

Anders namelijk 21% 4 20% 1 38% 3
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33. Gevolgen gebruik NLQF

Toelichting

Linksonder: deze taartgrafiek toont het antwoord op de vraag of het

gebruik van NLQF door andere partijen zou kunnen leiden tot een

toename van het gebruik door de eigen organisatie.

Rechts: de gebruikers van NLQF geven aan welke gevolgen en

neveneffecten het gebruik van NLQF heeft. De antwoorden zijn open

(selectie) en rechtsonder ook gecodeerd weergegeven.

Bevindingen

De meerderheid (81%) stelt dat het waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is

dat een toename van het algemene gebruik leidt tot een toename van het

gebruik van NLQF binnen de eigen organisatie.

Een deel van de respondenten noemt positieve gevolgen: vertrouwen,

goede PR, versterking van het product en versterking van de corporate

identity. Negatieve bijvangst die genoemd wordt, zijn de kosten van het

inschalen, de administratieve last en de onduidelijkheid van de noodzaak

van NLQF worden genoemd.

Stel dat NLQF meer wordt gebruikt door andere partijen (opleiders,

aanbieders, werkgevers) - zou u er dan ook meer gebruik van willen

maken?

N = 26

31%

50%

15%

4%

Zeer waarschijnlijk Waarschijnlijk

Misschien Onwaarschijnlijk

Welke gevolgen of neveneffecten heeft het gebruik van NLQF voor uw organisatie?

Kwaliteitsverbetering

• Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewustwording

• Wordt gezien als keurmerk, wekt vertrouwen

• Duidelijkheid over het niveau van de gediplomeerden.

• Hoger niveau, eigen kwalificatie, openheid, flexibiliteit, uniek zijn, doorgroei mogelijk, met de tijd mee 

gaan, internationaler, LLL

Positionering

• NLQF inschalingen kunnen positieve/negatieve effecten hebben op functiewaarderingen en daarmee 

terughoudendheid van branches.

• We laten zien dat we investeren in (opleiden van) medewerkers 

Inschalingstraject

• Langdurige en kostbare trajecten

• Inschaling is arbeidsintensief en brengt behoorlijk extra kosten mee

• Wetgeving op toelating is strak geregeld, daardoor soms een te lange opleidingsweg voor mensen.

• We gaan alleen uit van positief effect. Echter aangezien we een kleine organisatie zijn zijn het kostbare 

trajecten om dit aan te vragen als je grotendeels alleen met ZZP-ers werkt.

Codering Totaal

% n 

Corporate identity, goede PR, versterking product, wekt vertrouwen, 
internationaler

38% 6

Lange kostbare trajecten, administratieve last, arbeidsintensieve inschaling, nadelig 
effect op functiewaardering, wetgeving te strak

25% 4

Weinig (lage bekendheid, concurrentie van bekostigde instellingen, onduidelijkheid 
nut/noodzaak)

19% 3

Studenten beleven meerwaarde/doorgroeimogelijkheden voor bepaalde groepen 
werknemers

13% 2

Duidelijkheid over niveau gediplomeerden/ inzichtelijkheid/openheid 6% 1
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34. Voor- en nadelen gebruik NLQF

Toelichting

De respondenten hebben aangegeven wat zij als de grootste voor- en nadelen van het

gebruik van NLQF zien. Er zijn coderingen van deze antwoorden gemaakt.

Bevindingen

Meer dan de helft noemt voordelen op het gebied van duidelijkheid en vergelijkbaarheid.

Meest genoemde nadeel is wel de administratie, tijdsinspanning en de kosten. Dat moet

echt worden verbeterd. Als dit reeds het geval is zou dit moeten worden gecommuniceerd

omdat het beeld van bureaucratie teveel ingesleten raakt bij, met name, commerciële

opleiders.

Wat vindt u de grootste voor en nadelen van het gebruik van NQLF?

Codering voordelen: Totaal

% n 

Duidelijkheid, eenduidigheid, vergelijkbaarheid, onafhankelijkheid 58% 11

Kwaliteit 11% 2

Flexibiliteit 11% 2

Herkenbaarheid, erkenning 5% 1

Internationaliteit (EQF) 5% 1

Meerwaarde voor werknemers, aantrekkelijk 5% 1

Kwaliteitsuitstraling, concurrentiekracht 5% 1

Codering nadelen: Totaal

% n 

Administratie, bureaucratie, inschaling complex/bewerkelijk, 
tijdsintensief,

40% 8

Geld, kostbaar (o.a. examenkosten) 20% 4

Onbekendheid (o.a. nationaal/internationaal, onduidelijke 
meerwaarde

20% 4

Schept onduidelijkheid (bijv. tov. Een Hbo -opleiding), niet flexibel 15% 3

Oneerlijke concurrentie van regulier onderwijs, niet gericht op 
commerciële instelling

5% 1
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35. Voordelen gebruik NLQF (gesloten vraag)

Toelichting

Naast de open vraag op de vorige pagina zijn er ook een aantal vooraf geformuleerde

categorieën aan de respondenten getoond waarmee men kon aangeven of bepaalde

voordelen wel of niet voor de eigen situatie gelden. De antwoorden zijn ingedeeld naar de

drie groepen ‘regulier’, ‘commercieel’ en ‘anders’.

Het percentage geeft het aandeel weer van de groep dat het desbetreffende antwoord

gegeven heeft. Per respondent zijn er meerdere antwoorden gegeven, dus de percentages

in één kolom tellen niet op tot 100%.

Bevindingen

De internationale standaard is door de meerderheid binnen alle groepen het meest

genoemd uit de voorgelegde voordelen. Als tweede is de betere vergelijking met andere

opleidingen genoemd. Opvallend is dat het ‘sturen op leeruitkomsten’ veel minder is

genoemd, terwijl het hier tot onderwijsinstellingen betreft.

Hieronder staan nog enkele voordelen van NLQF. Kunt u aangeven of deze voordelen wel of niet voor uw situatie gelden?

Totaal Regulier (Mbo/Hbo) Commercieel
Anders 

(branche/beroeps/
examen/anders)

% n % n % n % n 

Eén internationale standaard 77% 17 67% 6 100% 6 56% 5

Betere vergelijking met andere opleidingen mogelijk 68% 15 44% 4 100% 6 56% 5

Inschaling geeft een goed signaal naar onze klanten/werkveld 55% 12 33% 3 67% 4 56% 5

NLQF maakt de opleiding meer onderscheidend 55% 12 22% 2 67% 4 67% 6

Door NLQF kan je beter bepalen of de opleiding geschikt is gezien het kennisniveau van een kandidaat 46% 10 33% 3 33% 2 56% 5

NLQF geeft een kwaliteitsverbetering aan de opleiding 41% 9 22% 2 50% 3 44% 4

Hierdoor kan de opleiding in Leven Lang Leren-modules worden aangeboden 36% 8 22% 2 67% 4 22% 2

NLQF specificeert elk onderdeel binnen het curriculum van de opleiding 27% 6 22% 2 50% 3 11% 1

Met NLQF kan je meer sturen op leeruitkomsten 18% 4 22% 2 33% 2
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36. Toepasbaarheid NLQF

Toelichting

De onderzochte onderwijsaanbieders hebben aangegeven in hoeverre

NLQF goed bruikbaar is in de praktijk. Links zijn de uitkomsten te zien in

een taartgrafiek. Uiteraard is deze vraag alleen aan de NLQF gebruikers

getoond.

Daarna is om een toelichting gevraagd. Een selectie van deze antwoorden

zijn rechts te zien, gesorteerd naar het antwoord dat gegeven is bij de

bruikbaarheidsvraag.

Bevindingen

De open vraag naar de toepasbaarheid in de praktijk van NLQF door huidige gebruikers is door iets minder

dan de helft van de geïnterviewden (48%) positief beantwoord. Iets meer dan de helft (53%) gaf een

neutraal antwoord. Dit aantal heeft voor een deel te maken met onbekendheid.

Kunt u uw antwoord toelichten?

Zeer goed bruikbaar of goed bruikbaar:

• We krijgen geregeld vragen ten aanzien van het niveau, maar ook in vergelijking met opleidingen in het

buitenland.

• Naar buiten geeft het aan dat je staat voor kwaliteit en dat de opleiding voldoet aan de "reguliere" niveau

eisen. Die vergelijking is voor iedereen duidelijk.

• Flexibiliteit in duur en leermethode.

Neutraal:

• NLQF als inschalingsmethodiek is z'n plek nog aan het vinden in het beroepenveld. Persoonlijk vind ik het

zeer goed bruikbaar en zelfs noodzakelijk om tot goed vergelijk te komen van opleidingsniveaus van

verpleegkundige en medisch ondersteunende vervolgopleidingen onderling en de opleidingsniveaus van

het formeel leren. Dat versterkt de kwaliteit van de diploma's en verbetert de samenhang en doorstoom

op de arbeidsmarkt.

• Wij werken hier in het Mbo niet bewust mee.

• Nog onbekend bij bedrijven, waardoor promotie lastig is.

• Te weinig ondersteuning in het kwalificatie proces

Is NLQF goed bruikbaar in de praktijk?

(alleen gesteld aan onderwijsorganisaties die NLQF gebruiken). Schaal

loopt van ‘zeer goed bruikbaar’ naar ‘zeer slecht bruikbaar’.

N = 19

16%

32%

53%

Zeer goed bruikbaar Goed bruikbaar Neutraal
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37. Toekomstverwachtingen en belemmeringen

Toelichting

Om een beeld te krijgen van de verwachtingen van de respondenten over hun

gebruik van NLQF in de toekomst is een vraag gesteld waarin men aan kon

geven of er werd verwacht dat er in de toekomst meer, minder of evenveel

gebruik wordt gemaakt van NQLF. De antwoorden hierop zijn in de taartgrafiek

te zien. Deze vraag is alleen aan de huidige NLQF gebruikers gesteld.

Rechts is een selectie van de open antwoorden te zien op de belemmeringen

die de organisaties ervaren bij het opvoeren van het gebruik van NLQF.

Bevindingen

Bijna zes op de tien van de ondervraagde opleidingsaanbieders verwacht meer gebruik te gaan maken van

NLQF in de toekomst.

Grootste belemmeringen zijn en blijven de kosten, het traject in relatie tot de bekendheid en duidelijkheid

over de toegevoegde waarde voor deelnemers en werkgevers.

Wat zijn voor uw organisatie/instelling de grootste belemmeringen om NLQF (meer) te gebruiken?

Bekendheid en bekostiging

• Bekostiging voor werkgevers en onbekendheid.

• De kosten van een inschaling moeten opwegen tegen de baten. Vanwege de relatieve onbekendheid van

veel mensen met NLQF, is daar echt een verbetering nodig en mogelijk.

• Zolang de toegevoegde waarde voor onze deelnemers en hun werkgevers niet voldoende duidelijk is,

doen wij beperkt aanvragen.

• In het kader van LLO denk ik dat we er meer gebruik van kunnen/moeten maken. Maar dat betekent dat

alle stakeholders moeten weten wat het inhoud en dat wij daar als organisatie ook goed over kunnen

communiceren.

• Het gehele principe moet beter in de markt gezet worden. Als het niveau blijft zoals het is, zullen we de

toegevoegde waarde moeten herijken.

Inschalingstraject

• Het gehele traject heeft een jaar geduurd en was verre van een promotie om dit te doen voor een

opleiding die snel in markt moet komen. Zonder verbetering van dit proces zouden we geen gebruik meer

maken omdat het doel daarmee niet kon worden gehaald.

• Momenteel geen, maar de (financiële) inspanningen om NLQF-ingeschaald te worden zijn behoorlijk fors.

Nu weegt de meerwaarde van de inschaling hier nog tegenop.

Verwacht u dat uw organisatie/instelling in de toekomst meer, minder

of even veel gebruik maakt van NLQF?

N = 19

58%

21%

21%

Meer Even veel Weet niet
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38. Verwachte gevolgen wettelijk regelen NLQF

Toelichting

De respondenten is een tweetal stellingen voorgelegd met mogelijke wettelijke wijzigingen

aangaande het NLQF. Er is gevraagd of men verwacht of deze wijzigingen impact zullen

gaan hebben. Deze vraag is opgesplitst naar de drie groepen ‘regulier’, ‘commercieel’ en

‘anders’.

Het percentage geeft het aandeel van de groep aan dat desbetreffende antwoord gegeven

heeft. De aantallen zijn klein, dus de uitkomsten zijn indicatief.

Bevindingen

De vermelding op door het Rijk erkende diploma’s is van weinig invloed op de commerciële

opleiders. De introductie van een openbaar register voor niet-erkende opleidingen leidt

mogelijk wel tot verandering, in die zin dat geen van de acht geïnterviewde commerciële

instellingen aangeeft dat dit helemaal geen verandering ten gevolg heeft.

Een derde van de reguliere (bekostigde) instellingen geeft aan dat dat de vermelding op

erkende diploma’s wel zal leiden tot veranderingen in het gebruik. De introductie van een

openbaar register voor niet-erkende opleidingen leidt echter bij weinig reguliere

instellingen (11%) tot verandering in het NLQF-gebruik.

1. Het NLQF kwalificatieniveau wordt vermeld op alle door de overheid erkende onderwijsdiploma's (dus alle Mbo, Hbo en WO diploma's) 

Totaal Regulier (Mbo/Hbo) Commercieel
Anders 

(branche/beroeps/
examen/anders)

% n % n % n % n 

Wel verandering in gebruik/toepassing 36% 9 33% 3 13% 1 63% 5

Mogelijk verandering in gebruik/toepassing 20% 5 22% 2 13% 1 25% 2

Geen verandering in gebruik/toepassing 44% 11 44% 4 75% 6 13% 1

2. Er komt een openbaar register voor niet-erkende opleidingen die zijn ingeschaald volgens het NLQF kwalificatieniveau. Het gaat dan om opleidingen van een opleidingsinstituut, 
bedrijfsschool of branchevereniging 

Totaal Regulier (Mbo/Hbo) Commercieel
Anders 

(branche/beroeps/
examen/anders)

% n % n % n % n 

Wel verandering in gebruik/toepassing 36% 9 11% 1 50% 4 50% 4

Mogelijk verandering in gebruik/toepassing 56% 14 78% 7 50% 4 38% 3

Geen verandering in gebruik/toepassing 8% 2 11% 1 0% 13% 1

Het kabinet is van plan om het NLQF wettelijk te regelen. Ik noem u twee veranderingen. Kunt u (per verandering) aangeven of u verwacht dat het NLQF hierdoor meer gebruikt wordt

door u of uw organisatie?
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39. Acties om gebruik NLQF te vergroten

Toelichting

Op deze pagina zijn suggesties van de respondenten te zien om het gebruik van NLQF in

hun eigen organisaties waarschijnlijker te maken. De vraag is open gesteld, een selectie van

de antwoorden is hieronder te zien. Er is een codering gemaakt, deze wordt rechts op de

pagina getoond.

Bevindingen

De belangrijkste acties dienen er op gericht te zijn om de zichtbaarheid, bekendheid en

meerwaarde te vergroten. Daarnaast worden lagere kosten gevraagd voor het

inschalingsproces.

De scholen stellen dat er behoefte bestaat aan communicatie over de voordelen van het

gebruik van NQLF.

Wat zou NLQF kunnen doen om het gebruik ervan te bevorderen binnen uw organisatie?

(open antwoorden)

Ondersteuning

• Betere ondersteuning voor organisaties die niet uit het 'onderwijsveld' komen

• Contact opnemen met HRM/bevoegd gezag

Aanvraagproces

• De waarde voor studenten (klanten) promoten en het proces van aanvraag 

Verduidelijken zoals het NVAO proces.

• Goedkoper maken en minder omvangrijk in het proces. 

Bekendheid

• Meer ruchtbaarheid er aan geven 

• Naamsbekendheid in Nederland vergroten

• Voordelen informeren middels een Webinar bijvoorbeeld. Het moeten dan ook echt 

voordelen zijn en niet meer administratieve belasting.

• Waar van toepassing informatie en dialoog over meerwaarde bij stakeholders/ 

branches/ beroepsverenigingen

Codering Totaal

% n 

Zichtbaarheid/bekendheid/marketing 35% 6

Meerwaarde / duidelijkheid waarde / status /voordelen 24% 4

Intern voldoende bekend 24% 4

Aanpassen van proces en administratieve belasting 6% 1

Goedkoper maken 6% 1

Niet van toepassing 12% 2
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40. Contractonderwijs

Toelichting

Aan het einde van de vragenlijst is gevraagd of NLQF een plaats heeft bij het

contractonderwijs. De respondenten konden antwoorden met een 5-puntsschaal.

Daarnaast is er rechts zijn enkele gegeven open antwoorden te zien.

Bevindingen

Meer dan de helft van de geïnterviewde personen binnen onderwijsinstellingen geeft aan

dat het NLQF een plaats heeft bij het contractonderwijs.

De verdere ontwikkeling van contractonderwijs (waaronder ook flexibel onderwijs) door

reguliere mbo- en hbo-instellingen kan positieve gevolgen hebben voor het gebruik van

NLQF.

Heeft NLQF een plaats bij het contractonderwijs?

N = 25

28%

24%

44%

4%

Zeer zeker Zeker Neutraal Zeer zeker niet

Selectie open antwoorden

• Borging van de standaardisatie van niveaus is juist daar 
belangrijk.

• Om goed met werkveld in gesprek te kunnen over 
wederzijdse verwachting qua niveau van de opleiding. 

• Diplomavergelijk en bewijs van niveau typering, ook in 
samenhang met het formeel onderwijs.

• ik vind dat bekostigde instellingen zich op diplomagerichte 
trajecten moeten richten. En niet op trajecten die direct 
concurreren in een private markt.
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3. Werkgevers

Inleiding

Er zijn via de vacaturedatabase van Jobfeed circa 50 werkgevers die NLQF gebruiken in vacatures geselecteerd. Via LinkedIn zijn de HR/P&O leidinggevenden benaderd en

uitgenodigd om mee te werken aan een enquête. Daarnaast zijn at random 200 werkgevers uit een database van 40.000 personen uitgenodigd. Deze database gebruiken wij

sinds 2020 voor het jaarlijkse monitor LLO-onderzoek onder bedrijven en organisaties. Alle werkgevers zijn in augustus en september benaderd voor deelname aan een

onlineonderzoek. In totaal zijn er 36 enquêtes ingevuld, waarvan 29 volledig en zeven deels. Belemmeringen bij werkgevers hebben te maken met de hoge mate van

onbekendheid waardoor het framework minder wordt overwogen en minder wordt gebruikt.

De vragenlijst en steekproef zijn ingericht op kwalitatieve respons; we hebben ons met name gericht op open antwoorden. Deze zijn waar mogelijk gecodeerd in gesloten

categorieën. Tevens zijn in dit rapport overzichten opgenomen van de letterlijke gegeven open antwoorden. In de rapportage is bij iedere vraag het aantal respondenten dat de

vraag heeft beantwoord weergegeven, zodat altijd duidelijk is om welke netto aantallen het gaat.

Analyseniveaus

Vanwege de aard en omvang van deze meer kwalitatief ingerichte studie zijn er geen analyseniveaus gemaakt.

Selecte respondentengroep

Vanwege de ‘selecte’ samenstelling van de groep geïnterviewde werkgevers is deze niet representatief voor alle werkgevers in Nederland. Het aantal gebruikers van NLQF is

binnen netto-steekproef is oververtegenwoordigd omdat bij een aselecte steekproef de kans om meerdere gebruikers te treffen betrekkelijk klein is. Voorts zijn overwegend

werkgevers met minimaal 100 of meer werknemers onderzocht. Zorg & Welzijn, industrie en dienstverlening zijn het meest vertegenwoordigd in de netto-steekproef.



42. Bekendheid NLQF

Toelichting

Hier is te zien of de respondenten bekend zijn met NLQF of niet. Daarnaast is een selectie

van de open antwoorden op de vragen waarvan men NLQF kent, en wat de eerste ingeving

is bij het zien van de naam NLQF. Het betreft hier een ‘selecte’ steekproef, dus

onderstaande verdeling is niet representatief voor alle werkgevers in Nederland.

Bevindingen

Een derde van de onderzoeksdoelgroep is bekend met NLQF. Dat wil nog niet zeggen dat

men het ook gebruikt. Aan de respondenten die NLQF kennen is gevraagd waarvan men

het kent. Hieronder staat een overzicht van de gegeven antwoorden. Men raakt bekend via

uiteenlopende kanalen en contacten, variërend van een opleider, via media, via collega’s et

cetera. De eerste associatie heeft betrekking op ‘kwalificatie’ en ‘niveaus

vergelijking/bepaling’

31%

69%

Ja Nee

Bent u bekend met NLQF?

N = 36

Waarvan kent u NLQF? Hoe bent u voor het eerst in aanraking gekomen met NLQF?

• Ik heb jaren bij Vapro gewerkt en deze organisatie heeft meegedaan om voor de Mbo

Procestechniek mee te denken over de NLQF niveaus

• Inschaling oude opleidingen naar huidige opleidingen.

• Social media, mailings

• Tijdens eerste initiatieven in 2009/2010?

• Toegelicht gekregen van een opleider ongeveer 5 jaar geleden

• Toen duidelijk werd dat voor Hbo niveau de opleiding ook gekwalificeerd moet zijn als Hbo.

De urgentie is naar de achtergrond geraakt nu er geen twee niveaus verpleegkundigen

gaan komen in de wet

• Van gehoord via andere collega

• Via via

• Werkzaamheden bij mijn huidige werkgever

Wat is het eerste waaraan u denkt bij NLQF?

• Framework om opleidings/werkniveaus (inter)nationaal te kunnen vergelijken en duiden.

• Kwalificaties interne opleidingen. Kwalificaties/studiepunten voor vakken

• Niveaubepaling. Niveaus met elkaar vergelijken over de landsgrenzen heen, maar ook

niveaus vergelijken van algemeen voorbereidend- en beroepsonderwijs

• Vraagbaak mbt inschatting niveaus van opleidingen

• We horen nu van medewerkers dat ze soms een opleiding die als Hbo staat aangeschreven,

niet Hbo waardig vinden. Een onafhankelijke meting zou dan goed zijn.
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Toelichting

De respondenten die aangaven niet bekend te zijn met het NLQF kregen onderstaande

toelichting te lezen. Na het lezen van de toelichting wordt gevraagd wat de eerste indruk is

van het keurmerk. In de tabel hieronder is een overzicht van de gecodeerde antwoorden te

zien. In het rechter paneel is een selectie van de open antwoorden en gestelde vragen te

zien.

Toelichting NLQF:

Het NLQF zorgt voor een bewijs van niveau van kwalificaties/diploma's in Nederland en

daarbuiten. NLQF is een raamwerk voor inschaling naar niveau van alle mogelijke

kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige

avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private

kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Om een idee te geven: de havo is bijvoorbeeld

ingeschaald in niveau 4 en masteropleidingen zijn ingeschaald in niveau 7.

43. Eerste indruk NLQF

Bevindingen

Na een toelichting (zie links) aan de respondenten die het NLQF niet kennen is de

meerderheid (58%) positief en ongeveer een derde negatief/kritisch. Duidelijkheid over

niveaus wordt in de open antwoorden als reactie gegeven.

‘Lijkt me goed om duidelijkheid te krijgen over de verschillende niveaus. Lijkt me ook 

moeilijk om verschillende opleidingen met elkaar te vergelijken mbt niveau’

Open antwoorden:

Positief

• Goed principe, helder en eenduidig

• Interessant als vergelijking, maar voor de kinderopvang is met name van belang dat er

bewijs is dat niveaus gelijk gesteld kunnen worden met de wettelijke opleidingseisen

• Goed dat NLQF een eenduidige niveauaanduiding/raamwerk komt, maar bestaat dat dan

nog niet?

• Biedt helderheid

• Duidelijkheid geven over de niveau van kwalificaties. M.a.g.; werkgevers kunnen de juiste

mensen aannemen en afdeling opleidingen kan de juiste scholing aanbieden.

• Lijkt mij handig.

• Prima. Een orgaan dat controles uitvoert, advies geeft en beoordelingen doet.

Negatief

• Geen interesse. Deze kwaliteitsinschatting heeft weinig toegevoegde waarde voor onze

organisatie. Meeste functies zitten op lbo/Mbo niveau. Leidinggevend kader wordt al

geworven op kennis en competenties.

• je moet de hele context weten en niet alleen niveau cijfers

• Bestaat er niet al zoiets? Wat is de toegevoegde waarde?

• Nuttig in een internationale omgeving, maar hoe relevant is opleiding in de toekomst nog?

Totaal

% n 

Positief (bijvoorbeeld: goed) 58% 11

Negatief/kritisch (bijvoorbeeld: klinkt als beleidstaal, geen 
toegevoegde waarde)

37% 7

Neutraal 5% 1
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44. Belang vaststellen kennis- en vaardigheidsniveau

Toelichting

De respondenten konden aan de hand van een 5-puntsschaal aangeven in hoeverre het

vaststellen van kennis- en vaardigheidsniveaus van belang is binnen de eigen organisatie.

Bevindingen

Dit is een vraag die sociaal wenselijke antwoorden oplevert maar toch gesteld moet

worden. Maar liefst 85% van de ondervraagden stelt dat men het kunnen bepalen van het

kennis en vaardigheidsniveau van werknemers en sollicitanten van belang vindt voor de

organisatie.

Is het kunnen bepalen van het kennis en vaardigheidsniveau van werknemers en

sollicitanten van belang voor uw organisatie?

N = 32

28%

56%

9%

6%

Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk
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Toelichting

Links: De respondenten geven aan in welke situaties het vaststellen van kennis- en

vaardigheidsniveaus van toepassing is.

Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Om deze reden tellen de

percentages niet op tot 100%.

Verder op deze pagina; een codering (onder) van de open antwoorden op de vraag hoe het

vaststellen van kennis- en vaardigheden nu gebeurt.

45. Vaststellen kennis- en vaardigheidsniveau

Bevindingen

Het vaststellen van iemands kennis- of vaardigheidsniveau is volgens de meeste

respondenten aan de orde bij het werven van personeel (en uitzetten van vacatures) en bij

de ontwikkeling en scholing van personeel. Het is ook relevant bij het bepalen van het

opleidingsbeleid en de interne sollicitatie/doorgroei van personeel.

Bij lager personeel wordt de werkervaring, competenties en diploma’s genoemd. EVC

wordt maar door één respondent expliciet genoemd.

Bij welke van de onderstaande situaties is het vaststellen van iemands kennis- of 
vaardigheidsniveau aan de orde? (meerdere antwoorden mogelijk). 

Totaal

% n 

Werving van personeel 74% 17

Opstellen persoonlijke ontwikkelingsplannen 70% 16

Scholing en opleiding van personeel 70% 16

Bepalen opleidingsbeleid 61% 14

Interne sollicitatie of doorgroei van personeel 57% 13

Uitzetten vacatures 52% 12

Waarborgen kwaliteit 44% 10

Beoordelen werknemers 39% 9

Anders, namelijk 4% 1

Op welke manier beoordeelt men nu het kennis en vaardighedenniveau 
van met name lager geschoolde werknemers? 

Totaal

% n 

Werkervaring, competenties, cv 47% 7

Diploma's 40% 6

Functioneringsgesprekken, FIT 27% 4

Beoordelingsgsprekken, voortgang 20% 3

Interne opleidingen en toetsen 13% 2

Test, assessments, taaltest 7% 1

EVC 7% 1
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Toelichting

Er is de respondenten (open) gevraagd aan te geven hoe men denkt over het

gestandaardiseerd inschalen van kwalificaties.

De antwoorden zijn wederom gecodeerd weergegeven in de tabel hieronder, en er is een

selectie van de open antwoorden getoond onderverdeeld naar het sentiment.

46. Gestandaardiseerde inschaling

Bevindingen

De meerderheid van de 28 respondenten denkt positief over het gestandaardiseerd

inschalen van kwalificaties. Gegeven de hoge mate van onbekendheid wordt hiermee wel

duidelijk dat er bij deze groep werkgevers behoefte is aan een systematiek waarmee snel

en eenduidig niveaus vergeleken en bepaald kunnen worden.

Hoe denkt u over een gestandaardiseerde inschaling van kwalificaties? (open antwoorden)

Positief:
• In het algemeen zeer waardevol. Voor de sector kinderopvang alleen waardevol indien 

gelijkstelling met wettelijke eisen aan de orde is
• Positief, het biedt je een kans om kwalificaties te vergelijken
• Voor bepaalde functies en organisaties is dit mogelijk van belang.
• Is grote behoefte aan.
• Tot op zekere hoogte zeer waardevol. Maar net als iedere standaard is flexibiliteit en 

maatwerk ook van belang. Een framework als hulpmiddel is waardevol.
• Van belang voor onze werving en functiewaardering.
• Zou helderheid bieden en discussie verminderen. bv is Hbo specialistische opleiding zelfde 

niveau als generieke Hbov
• Positief. Eenduidigheid zou ik fijn vinden. Tot en met niveau 4 is goed bekend. De hogere 

kwalificaties worden niet zo benoemd in de praktijk. Voor mijn gevoel is het niveau verschil 
tussen 2-4 kleiner dan tussen 4-5 en 5-7

• Nuttig vooral voor een internationale werkomgeving

Negatief/neutraal:
• Ik kan de waarde op dit moment niet overzien. Wellicht interessant als onze organisatie 

groeit en we een stevigere HRM afdeling hebben.
• Weet niet. Volgens mij moet dit echt persoonsgebonden zijn. Pas met een compleet 

plaatje kan een dergelijke kwalificatie bepaald worden.

Hoe denkt u over een gestandaardiseerde inschaling van 
kwalificaties? Totaal

% n 

Positief, belangrijk 71% 20

Negatief, niet belangrijk 11% 3

Neutraal 18% 5
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Toelichting

Er is de werkgevers (wederom open) gevraagd om hun mening te geven over het vergroten

van de bekendheid van NLQF. Links is de codering te zien, rechts een selectie van de open

antwoorden.

47. Bekendheid NLQF vergroten

Bevindingen

Bij de communicatie in de richting van de werkgevers gaat het vooral om voorlichting over

het nut, de bruikbaarheid en praktijkvoorbeelden.

Wat is er volgens u nodig om NLQF meer bekendheid te geven? (open antwoorden)

Naamgeving
• Bijwonen van HR bijeenkomsten andere seminars/beurzen. Mailings, maar dan wel 

aantrekkelijke.
• Opleidingsinstituten zover krijgen om het als label aan hun opleidingen te hangen. Een 

andere naam dan NLQF

Informeren
• Betere uitleg over wat het is. Andere naam.
• Succesverhalen en voorbeelden
• Uitgebreide voorlichting - en dan vooral over het nut ervan
• Via mailings, webinars of (online) promotie-events uitleggen wat NLQF doet en waarom
• Online nieuwsbrieven, hoofden P&O informeren
• Zorg ervoor dat je via digitale media zichtbaar bent. Laat je connecties meewerken aan je 

naamsbekendheid.
• Zowel erkende en geaccrediteerde (overheids)instellingen als tegenhangers ervan in de 

markt actief betrekken. 

Algemeen vermelden op diploma’s
• Duidelijk vermelden op diploma's en certificaten (voor zover dit nog niet gedaan wordt). 
• Duidelijk vermelden bij het inschrijven van een opleiding. Als we naar een leven lang leren 

willen, meer flexibiliteit binnen het onderwijs, dan kan de NLQF helpen om de in- en 
doorstroom binnen verschillende opleidingen gemakkelijker te maken.

• Verplicht stellen vanuit de overheid
• Meer herkenbaarheid van de niveaus bij opleidingen en mogelijk bij vacatures.
• Naast een diploma ook een NLQF-notering
• Op diploma's NLQF niveau bevestigen. beschikbaar stellen vergelijkingslijst waarmee je 

oude diploma's kunt waarderen.

Wat is er volgens u nodig om NLQF meer bekendheid te geven?

Totaal

% n 

Voorlichting (o.a. over het nut, niveaus, succesverhalen, voorbeelden, 
bij vacatures herkenbaarheid)

32% 8

Multimedia bekendheid vergroten/publiceren/marketing 24% 6

Zichtbaar op diploma's 20% 5

Netwerken, bijeenkomsten, discussies voor en tegenstanders 8% 2

Verplicht stellen 4% 1

Geen antwoord/weet niet 12% 3
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Toelichting

De werkgevers die NLQF kennen hebben aangegeven of ze al dan niet gebruik maken van

NLQF binnen hun organisatie. Daarnaast hebben ze voor- en nadelen aan het gebruik van

NLQF genoemd.

48. Gebruik NLQF

Bevindingen

Van de acht werkgevers binnen de selecte steekproef die het NLQF kennen, is er één die

het raamwerk gebruikt. Deze respondent geeft als reden dat de organisatie NLQF is gaan

gebruiken vanuit wens om online badges/micro credentials te gaan waarderen; in de

(door)ontwikkeling van CZO opleidingen. De onderstaande genoemde voor- en nadelen

bevatten de verschillende zienswijzen.

Wordt er op enige manier gebruik gemaakt van NLQF in uw organisatie? Is men hier

bekend mee?

N = 8 (deze vraag is alleen gesteld aan de NLQF kenners)

13%

88%

Ja Nee

Voordelen (selectie open antwoorden)

• Geeft inzicht in het denkniveau van een medewerker
• Framework, duiding, mogelijkheden tot erkenning van zowel opleiding als ervaring (EVC), 

marktverkenning, behoeftepeiling
• Helpt met classificeren van functies. Buitenlandse opleidingen kunnen relateren aan 

Nederlandse systematiek
• Helderheid in niveau van opleiding. voor sommige functies is bepaald niveau nodig
• Nieuwe denkwijze niveaus

Nadelen (selectie open antwoorden)

• Zegt niets over welke specifieke kennis je bezit
• Ik begrijp van onze samenwerkingspartners (scholen) dat het een tijd- en geldrovend iets 

is. Het moet geen bureaucratische tijger worden, en aansluiten bij kwaliteitseisen van 
werkveld.

• Dat het niet wordt opgepakt/begrepen.
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Toelichting

Hier zijn drie vragen te zien. Linksboven; voor alle niet-gebruikers van NLQF, de vraag of er

is overwogen gebruik te maken van NLQF binnen de organisatie. Linksonder, een selectie

van de open antwoorden op de vraag op welke manier NLQF het gebruik ervan zou kunnen

bevorderen binnen de organisatie van de geïnterviewde. En rechts; de antwoorden op de

open vraag wat ervoor nodig is om het gebruik van NLQF binnen de eigen organisatie te

overwegen. Rechtsonder, tot slot, staat een codering van de genoemde antwoorden.

49. Gebruik bevorderen

Bevindingen

Slechts een klein deel van de organisaties die NLQF niet gebruiken, hebben dit wel

overwogen. De lage bekendheid en daarmee samenhangend de onbekendheid van de

meerwaarde dragen hier aan bij.

Is er overwogen om NLQF te gaan gebruiken binnen uw organisatie?

N = 29

3%

72%

24%

Ja Nee Weet niet

Wat zou NLQF kunnen doen om het gebruik ervan te bevorderen binnen uw organisatie?
(selectie open antwoorden)

• Binnen bedrijven is HR/recruitment verantwoordelijk voor de eerste selectie van 
sollicitanten. Misschien in de HR-bladen aandacht aan besteden?

• De scholen stimuleren transparant te zijn, zodat ik als opleider kan zien of een opleiding 
of certificaat past bij niveau. Nu wildgroei in de term post Hbo. 

• Eenvoudige toeleiding naar waardering in het NLQF; zo min mogelijk rompslomp om het 
te regelen voor een bedrijf. En wanneer het leidt tot financiële regelingen / subsidies

• Pas als het een verplicht karakter krijgt, dan zou dit mogelijk ingevoerd worden

Wat is ervoor nodig dat men binnen uw organisatie zou gaan overwegen NLQF te 
gebruiken? (selectie open antwoorden)

• Duidelijke uitleg over meerwaarde 
• Gemak van gebruik
• HR/recruitment informeren
• Als de vergelijkingslijst beschikbaar is gaan we die zeker gebruiken.
• Meer (naams)bekendheid
• Meer duidelijke informatie wat de waarde is en en of het toepasbaar is in de zorg
• Meer informatie over het systeem en tooling voor het gebruik
• Meer inhoudelijke informatie over de voorwaarden
• NLQF integreren in het HRM/HRD-beleid (opleidings- en ontwikkelingsbeleid)
• Officiële/erkende gelijkstelling met voor de kinderopvang kwalificerende diploma's

Wat is ervoor nodig dat men binnen uw organisatie zou gaan overwegen NLQF 
te gebruiken?

Totaal

% n 

Kennis en gebruiksgemak (o.a. bij HR) 46% 11

Officiële gelijkstellling , verplichtstelling, integreren in HR 17% 4

Onbekendheid 13% 3

Niet aan de orde, speelt niet 4% 1

Geen antwoord/weet niet 21% 5
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Toelichting

We hebben gezien dat NLQF door de geïnterviewde organisaties amper gebruikt wordt. Op

deze pagina is te zien welke redenen men hiervoor heeft.

N.B. deze vraag is alleen gesteld aan de respondenten die aangaven NLQF te kennen, maar

niet te gebruiken. De percentages tellen niet op tot 100%, de respondenten konden

meerdere antwoorden geven.

50. Redenen niet-gebruik

Bevindingen

Ook uit deze vraag waarom men het NLQF raamwerk niet gebruikt blijkt dat de

onbekendheid en te weinig informatie vaker genoemde redenen zijn. Een aantal

respondenten noemt het gebruik van certificaten en EVC als redenen.

Ik noem u enkele mogelijke redenen waarom u geen gebruikmaakt van NLQF. Welke zijn op 
u/uw organisatie van toepassing?

Totaal

% n 

Ik heb er te weinig informatie over 86% 6

Werknemers volgen reeds BBL-opleidingen bij ROC (Mbo) 86% 6

Werknemers behalen reeds erkende Hbo-certificaten van 
geaccrediteerde Hbo-opleidingen via Hogeschool 

86% 6

Werknemers behalen reeds erkende Mbo-certificaten van 
geaccrediteerde Mbo-opleidingen via ROC 

71% 5

We werken reeds met EVC ervaringscertificaten 29% 2

Werknemers behalen reeds erkende certificaten via commercieel 
opleidingsinstituut 

29% 2

Ik zie de voordelen niet 14% 1

We werken reeds met praktijkverklaringen 14% 1
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Toelichting

Tot slot is er gevraagd of er behoefte is aan meer informatie en voorlichting over NLQF, en

over welke onderwerpen / vragen specifiek.

Een selectie van de open antwoorden en een taartgrafiek met het aandeel dat behoefte

heeft aan meer voorlichting zijn hieronder te zien.

51. Informatiebehoefte

Bevindingen

De helft van de geïnterviewde respondenten heeft behoefte aan meer informatie. Het gaat

dan om vergelijkingsinformatie, toepassingsvoorbeelden. Daarnaast zou de overheid zelf

het NLQF ook meer moeten gaan gebruiken.

Bestaat er behoefte aan meer voorlichting / informatievoorziening over NLQF?

N = 28

50%

32%

18%

Ja Nee Weet niet

Over welke vragen en onderwerpen zou u beter geïnformeerd willen worden? (selectie 
open antwoorden)

• Als er vanuit de overheid en opleidingsinstellingen meer gewerkt wordt met NLQF zal ook 
onze organisatie hierin meegaan. Algemeen zou de organisatie willen weten; Wat kan 
NLQF voor ons betekenen? Op basis daarvan dan beoordelen over welke onderwerpen we 
nog meer willen weten.

• Hoe je als werkgever, naast de gebruikelijke beroepsopleidingen beter gebruik kan maken 
van NLQF en opleidingen kan stimuleren hun "post-mbo of post-hbo opleiding te laten 
"wegen"

• Wat is de meerwaarde ervan? Wat zijn goede toepassingen van het framework? Op welke 
manier draagt het bij aan de huidige inrichting van ons onderwijs/opleidingen en dus 'wat 
heeft de student, werknemer’ eraan? 
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4. NIDAP B2B monitoronderzoek

NIDAP B2B onderzoek 2020 – monitor onderzoek onder bedrijven

NIDAP voert jaarlijks een onderzoek uit onder bedrijven. Hiervoor hebben we over de jaren met zorg een grote steekproef van HR-medewerkers en directeuren verzameld. Er

worden een aantal vragen over NLQF (en EQF) gesteld in dit monitor onderzoek. De resultaten worden in dit onderdeel van de rapportage weergegeven. Omdat er data van

meerdere jaren beschikbaar is, is het mogelijk om de ontwikkelingen over de tijd te laten zien. De netto steekproef bestaat voor iets minder dan de helft uit organisaties met 100

tot 199 medewerkers. Gerelateerd aan het universum zijn de grootste organisaties (5000+) oververtegenwoordigd in de netto-steekproef. Sectoren die het meest voorkomen in de

netto-steekproef zijn actief in de industrie, zorg/welzijn en bouwnijverheid. Het onderwijs als werkgever is beperkt onderzocht. Het percentage organisaties dat NLQF beter kent

dan alleen van naam is wel toegenomen tussen 2014 en 2019 van 3% naar 11%.. Een fors deel van de werkgevers vindt een objectieve niveau-aanduiding (zeer) interessant. Slechts

een klein deel van de werkgevers heeft het framework overwogen. Een substantieel aantal van de werkgevers heeft een informatiebehoefte op dit gebied.



Bekendheid NLQF

De bekendheid van NLQF onder grotere organisaties is afgenomen in het laatste meetjaar

(2020). Het sterkst is dit bij hen die weten waar het NLQF voor staat.

Bij middelgrote organisaties is procentueel het aantal organisaties dat het NLQF beter kent

dan alleen van naam ook gedaald. Gestegen echter is het aantal middelgrote organisaties

dat NLQF alleen van naam kent. De stijging is een stuk groter dan de daling van het

percentage dat het NLQF beter kent. De bekendheid van NLQF in de bouw, openbaar

bestuur, en overige dienstverlening ligt boven de gemiddelde bekendheid. Lager dan

gemiddeld is zij in belangrijke sectoren als de industrie, zorg en welzijn en zakelijke

dienstverlening.

De bekendheid van EQF onder grotere organisaties is sterk afgenomen (-5%). Zowel bij hen

die weten waar het EQF voor staat, als onder de groep die alleen de naam EQF (her)kent.

Bij middelgrote organisaties is de bekendheid van EQF in onder hen die de naam alleen

kennen afgenomen.

Interesse

Ongeveer de helft van de organisaties (groot en middelgroot) heeft behoefte aan

voorlichting of informatie over het NLQF.

Van de grotere organisaties (1000 of meer werknemers) stelt de helft dat een objectieve

niveau aanduiding (zeer) interessant is. Er is tussen 2018 en 2020 echter wel een daling van

het aantal respondenten dat de ‘objectieve niveauaanduiding’ zeer interessant of

interessant vindt. We zien een toename bij de grote organisaties in het aantal dat het zeer

oninteressant vindt. Gegeven de kleine aantallen respondenten is enige terughoudendheid

geboden.

Ruim 40% van de middelgrote organisaties vindt een objectieve niveauaanduiding (zeer)

interessant. Ook dit aantal is in deze meting niet toegenomen tussen 2018 en 2020.

Toekomst

De niveau aanduiding is in de afgelopen jaren geen groter aandachtspunt geworden bij

werkgevers. Minder organisaties geven aan er nu mee bezig te zijn en minder organisaties

verwachten dat dit in de toekomst belangrijk gaat worden voor henzelf.

Drijfveren

Voor de grote organisaties is naast kwaliteitsoptimalisatie en het voldoen aan wettelijke

eisen ook de afspraken binnen de branche of sector een drijfveer om aandacht te schenken

aan de niveaus van opleidingen van medewerkers. Dat laatste speelt bij middelgrote

organisaties een stuk minder.

In een derde van de organisaties, groot en middelgroot, speelt dat opdrachtgevers

(klanten/afnemers) een reden zijn om aandacht te schenken aan de opleidingsniveaus van

de medewerkers.

Aanbevelingen

De bekendheid in met name de zorg/welzijn en industrie moet omhoog. Dit loont want de

helft van de grote organisaties en 40% van de middelgrote organisaties vindt een objectieve

niveau aanduiding interessant.

53. Conclusies werkgevers (B2B monitoronderzoek)
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54. Type bedrijven Steekproef B2B monitor (onder organisaties met 100 of meer werknemers).

Toelichting

Hier is een overzicht van de respondenten die deel hebben genomen aan de meest recente

editie van ons bedrijven monitor onderzoek. In totaal deden er 326 bedrijven mee aan

deze editie van het monitor onderzoek. Dit is al meer dan 25 jaar de doelgroep van deze

multiclientmonitor. Middelgrote en grote organisaties hebben vaker een opleidingsbeleid

en ook een hoger totaalbudget voor opleiding en ontwikkeling. In dit verslag worden naast

de meest recente data ook de resultaten uit de 2014 en 2018 edities getoond, ter

vergelijking met de resultaten van dit jaar.

Bedrijfsgrootte Totale steekproef

% n

100-199 39% 127

200-499 22% 71

500-999 12% 38

1.000-2.999 12% 39

3.000-4.999 8% 25

5000+ 8% 26

Sector Totale steekproef

% n

Industrie 21% 68

Gezondheids- en welzijnszorg 17% 54

Bouwnijverheid 12% 39

Overige dienstverlening 8% 27

Handel 6% 21

Zakelijke diensten 6% 21

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 6% 18

Vervoer en opslag 4% 13

Specialistisch Zakelijke diensten 3% 10

Financiële diensten 3% 9

Horeca 2% 8

Informatie en communicatie 2% 8

Cultuur, sport en recreatie 2% 7

Landbouw, bosbouw en visserij 2% 5

Verhuur en handel van onroerend goed 1% 3

Energievoorziening 1% 2

Onderwijs 1% 2

Waterbedrijven en afvalbeheer 1% 2

Anders, namelijk….: 3% 10

Bevindingen

De netto steekproef bestaat voor iets minder dan de helft uit organisaties met 100 tot 199

medewerkers. Gerelateerd aan het universum zijn de grootste organisaties (5000+)

oververtegenwoordigd in de netto-steekproef. Sectoren die het meest voorkomen in de

netto-steekproef zijn actief in de industrie, zorg/welzijn en bouwnijverheid. Het onderwijs

als werkgever wordt in deze monitor niet specifiek onderzocht.
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3%

6%

91%

15%

12%

73%

12%

22%

66%

Ja, ik ken het NLQF en weet waar het voor
staat

Wel eens van gehoord, maar weet niet waar
het voor staat

Nee nooit van gehoord

2014 2018 2020

55. Hoe bekend is NLQF bij bedrijven en instellingen?

Toelichting
Hier is te zien in hoeverre bedrijven en instellingen bekend zijn met het NLQF framework. De 
bedrijven zijn opgesplitst naar het aantal werknemers; de antwoorden van de bedrijven met 
100 tot 999 werknemers en de antwoorden van de bedrijven met 1000 of meer medewerkers 
worden getoond. 

De resultaten zijn getoond voor de onderzoeksjaren 2014, 2018 en 2020. 

Bevindingen
De bekendheid van NLQF onder grotere organisaties is afgenomen in het laatste meetjaar 
(2020). Het sterkst is dit bij hen die weten waar het NLQF voor staat. Bij middelgrote 
organisaties is procentueel het aantal organisaties dat het NLQF beter kent dan alleen van 
naam ook gedaald. Gestegen echter is het aantal middelgrote organisaties dat NLQF alleen van 
naam kent. De stijging is een stuk groter dan de daling van het percentage dat het NLQF beter 
kent. Ongeveer de helft van de organisaties (groot en middelgroot) heeft behoefte aan 
voorlichting of informatie over het NLQF. 

1000+ werknemers

Kent u het NLQF [Nederlands kwalificatiekader]? (n 2020 = 141)  

Vind u dat meer voorlichting of informatie over het NLQF nodig is? (aandeel ‘ja’)

100-999 werknemers

3%

6%

91%

15%

12%

73%

11%

11%

77%

Ja, ik ken het NLQF en weet waar het voor
staat

Wel eens van gehoord, maar weet niet waar
het voor staat

Nee nooit van gehoord

2014 2018 2020

38%

50% 48%

2014 2018 2020

67%
56%

50%

2014 2018 2020

1000+ werknemers100-999 werknemers
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56. Hoe bekend is EQF bij bedrijven en instellingen?

Toelichting
Hier is te zien in hoeverre bedrijven en instellingen bekend zijn met het EQF framework. De 
bedrijven zijn opgesplitst naar het aantal werknemers; de antwoorden van de bedrijven met 
100 tot 999 werknemers en de antwoorden van de bedrijven met 1000 of meer medewerkers 
worden getoond.

De verschillen tussen onderzoeksjaren 2014, 2018 en 2020 worden getoond.

Bevindingen
De bekendheid van EQF onder grotere organisaties is sterk afgenomen (-5%). Zowel bij hen die 
weten waar het EQF voor staat, als onder de groep die alleen de naam EQF (her)kent. Bij 
middelgrote organisaties is de bekendheid van EQF in onder hen die de naam alleen kennen 
afgenomen. 

Kent u het EQF [European Qualifications Framework]? (n 2020 = 142) 

8%

6%

86%

15%

22%

63%

14%

18%

68%

Ja, ik ken het EQF en weet waar het voor
staat

Wel eens van gehoord, maar weet niet waar
het voor staat

Nee nooit van gehoord

2014 2018 2020

10%

15%

74%

16%

32%

52%

11%

28%

61%

Ja, ik ken het EQF en weet waar het voor
staat

Wel eens van gehoord, maar weet niet waar
het voor staat

Nee nooit van gehoord

2014 2018 2020

1000+ werknemers100-999 werknemers
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57. Bekendheid NLQF per sector

Toelichting

Hier is een overzicht van de bekendheid van NLQF uitgesplitst naar de sectoren. Er is niet

voldoende respons om voor alle sectoren grote aantallen te laten zien. De uitkomsten zijn

indicatief (richtinggevend).

We hebben alle resultaten wel getoond. Er zijn grote verschillen zichtbaar in de sectoren

die wel, of juist niet van NLQF hebben gehoord.

Bevindingen

Hoger dan gemiddeld is de bekendheid in de bouw, openbaar bestuur, en overige

dienstverlening. Lager dan gemiddeld is zij in de industrie, zorg en welzijn en zakelijke

dienstverlening.

Ja, ik ken het NLQF 
en weet waar het 

voor staat

Wel eens van 
gehoord, maar 

weet niet waar het 
voor staat

Nee nooit van 
gehoord

n

Industrie 3% 26% 71% 35

Bouwnijverheid 29% 18% 53% 17

Overige dienstverlening 21% 29% 50% 14

Gezondheids- en welzijnszorg 8% 23% 69% 13

Handel 27% 18% 55% 11

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 11% 22% 67% 9

Zakelijke diensten 0% 0% 100% 9

Vervoer en opslag 17% 0% 83% 6

Informatie en communicatie 20% 20% 60% 5

Specialistisch Zakelijke diensten 0% 20% 80% 5

Horeca 0% 0% 100% 4

Financiële diensten 0% 33% 67% 3

Cultuur, sport en recreatie 0% 0% 100% 2

Landbouw, bosbouw en visserij 0% 0% 100% 2

Waterbedrijven en afvalbeheer 0% 0% 100% 2

Onderwijs 100% 0% 0% 1

Energievoorziening 0% 0% 0% 0

Verhuur en handel van onroerend goed 0% 0% 0% 0

Anders, namelijk….: 0% 33% 67% 3
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58. Is er behoefte aan een objectieve niveau-aanduiding?

Toelichting
Hier is gemeten in hoeverre bedrijven en instellingen interesse hebben in een objectieve 
niveauaanduiding van opleidingen. Deze vraag is niet op dezelfde manier gesteld in het 2014 
onderzoek, en wordt daarom alleen voor 2018 en 2020 getoond.

Bevindingen
Van de grotere organisaties (1000 of meer werknemers) stelt de helft dat een objectieve niveau 
aanduiding (zeer) interessant is. Er is tussen 2018 en 2020 echter wel een daling van het aantal 
respondenten dat de ‘objectieve niveauaanduiding’ zeer interessant of interessant vindt. We 
zien een toename bij de grote organisaties in het aantal dat het zeer oninteressant vindt. 
Gegeven de kleine aantallen respondenten is enige terughoudendheid geboden. 
Ruim 40% van de middelgrote organisaties vindt een objectieve niveauaanduiding (zeer) 
interessant. Ook dit aantal is in deze meting niet toegenomen tussen 2018 en 2020. 

Is het voor uw organisatie interessant om van een objectieve niveau-aanduiding van opleidingen gebruik te maken? (n 2020 = 142)

18%

27%

33%

9%

12%

8%

30%

37%

12%
13%

Zeer interessant Interessant Neutraal Oninteressant Zeer oninteressant

2018 2020

17%

40%

29%

11%

3%

7%

43%

30%

3%

17%

Zeer interessant Interessant Neutraal Oninteressant Zeer oninteressant

2018 2020

1000+ werknemers100-999 werknemers
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59. HR beleid

Toelichting
De vraagstelling staat boven de figuren. Er is opnieuw een splitsing gemaakt tussen bedrijven 
en instellingen met meer en minder dan 1000 werknemers. Om de verschillen tussen de jaren 
te kunnen zien zijn de resultaten voor drie onderzoeksjaren weergegeven.

Bevindingen
De niveau aanduiding is in de afgelopen jaren geen groter aandachtspunt geworden bij 
werkgevers. Minder organisaties geven aan er nu mee bezig te zijn en minder organisaties 
verwachten dat dit in de toekomst belangrijk gaat worden voor henzelf. Ook hier is enige 
terughoudendheid geboden gegeven de relatief kleine aantallen. 

Is de niveau-aanduiding van alle opleidingen die werknemers hebben gevolgd of gaan volgen een belangrijk aandachtspunt van het HR beleid? (n 2020 = 140)

40%

10%

50%

39%
36%

25%

29%

21%

50%

Ja, daar zijn we nu mee bezig Ja, dat zal in de toekomst
belangrijk worden voor ons

Nee, dit speelt geen belangrijke
rol binnen onze organisatie

2014 2018 2020

1000+ werknemers100-999 werknemers

31%

19%

50%

30%
28%

42%

22% 22%

56%

Ja, daar zijn we nu mee bezig Ja, dat zal in de toekomst
belangrijk worden voor ons

Nee, dit speelt geen belangrijke
rol binnen onze organisatie

2014 2018 2020
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60. Redenen om aandacht te schenken aan de niveaus van opleidingen?

Toelichting
Hier staan de redenen weergegeven waarom bedrijven aandacht geven aan het niveau van 
opleidingen. De antwoorden staan wederom gesplitst naar grote (1000+) en kleinere (1000-) 
bedrijven en instellingen. De percentages tellen niet op tot 100%, maar geven het aandeel van 
de respondenten weer dat een bepaalde reden heeft aangewezen.

Bevindingen
Voor de grote organisaties is naast kwaliteitsoptimalisatie en het voldoen aan wettelijke eisen 
ook de afspraken binnen de branche of sector een drijfveer om aandacht te schenken aan de 
niveaus van opleidingen van medewerkers. Dat laatste speelt bij middelgrote organisaties een 
stuk minder. 

In een derde van de organisaties, groot en middelgroot, speelt dat opdrachtgevers 
(klanten/afnemers) een reden zijn om aandacht te schenken aan de opleidingsniveaus van de 
medewerkers.

Wat zijn de belangrijkste redenen om aandacht te schenken aan de niveaus van opleidingen 
(kwalificaties) van mensen in uw organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk) (n = 91)

59%

36%

32%

17%

20%

13%

7%

11%

5%

4%

11%

43%

43%

35%

39%

13%

13%

17%

4%

17%

9%

9%

Kwaliteit van organisatie en producten
optimaliseren

Registereisen, wettelijke eisen

Eis van klant/afnemer of opdrachtgevers

Afspraken in uw branche of sector

Concurrentiekracht verhogen

Prioriteit van het HR beleid

Inzet buitenlands personeel

Overheidsbeleid

Internationalisering HR beleid

Eisen verzekeringsmaatschappijen om voor
vergoeding in aanmerking te komen

Anders, namelijk

100-999 1000+
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61. Stellingen over het belang van inzicht in het niveau van werknemers en certificaten

Toelichting
Hier staan de antwoorden van de respondenten op een aantal stellingen weergegeven. 
Er is opnieuw uitgesplitst naar 1000- en 1000+ bedrijven. De stellingen nopen tot een relatief 
groot sociaal wenselijk antwoordgedrag. Daarom achten wij alleen de hoogste percentages in 
de categorie ‘helemaal eens’ als richtinggevend. 

Bevindingen
Een kwart van de middelgrote en meer dan een derde van de grote organisaties is het helemaal 
eens met de stelling dat werkgevers en werknemers zijn gebaat bij het certificeren en delen 
van opleidingen. 

Nagenoeg alle grote organisaties (92%) stellen dat zij erbij gebaat zijn als opleidingsinstituten 
het niveau (qua kennis en vaardigheden) van hun opleidingen kunnen aantonen volgens een 
vastgesteld kader. 

100-999 (n = 67 1000+ (n = 25)

Helemaal 
eens

Eens Oneens
Helemaal 
oneens

Geen 
mening

Helemaal 
eens

Eens Oneens
Helemaal 
oneens

Geen 
mening

Werkgevers en werknemers zijn gebaat bij het certificeren van delen van opleidingen 26% 51% 10% 3% 10% 36% 56% 4% 0% 4%

Wij hebben goed inzicht op welke vlakken werknemers zich moeten verbeteren 25% 63% 8% 0% 4% 8% 64% 24% 4% 0%

Wij hebben goed inzicht wat het niveau is van onze werknemers qua opleiding 
(kwalificaties), kennis en vaardigheden

48% 44% 6% 0% 3% 28% 60% 4% 4% 4%

Wij stimuleren onze werknemers een opleiding/training te kiezen die wordt afgesloten met 
een certificaat of diploma

40% 34% 18% 3% 6% 36% 48% 4% 4% 8%

Wij zijn er bij gebaat als opleidingsinstituten het niveau (qua kennis en vaardigheden) van
hun opleidingen kunnen aantonen volgens een vastgesteld kader

23% 51% 12% 1% 13% 12% 80% 4% 0% 4%

Wij zijn er bij gebaat als opleidingsinstituten kunnen aantonen hoe de opleiding bijdraagt 
aan verbetering van kennis en vaardigheden van de werknemer

41% 45% 8% 3% 4% 40% 60% 0% 0% 0%
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5. Vacature-analyse

Jobfeed

Het gebruik van NLQF in vacatures wordt door NIDAP sinds juli 2016 voor NCP NLQF gemonitord. Hier is een update van deze cijfers te zien. De gepresenteerde vacaturedata is

afkomstig vanuit Jobfeed. Voor een verantwoording van de gehanteerde methode en Jobfeeddatabase verwijzen wij naar de rapporten die in opdracht van het NCP NLQF zijn

opgeleverd. Het percentage vacatures waarbij NLQF als niveau-aanduiding wordt gebruikt ligt nog onder de 1 procent. De zorgsector is met afstand de belangrijkste gebruiker van

NLQF niveauaanduiding in vacatures. Een fors deel van de werkgevers vindt een objectieve niveau-aanduiding (zeer) interessant.



Gebruik

Gemeten is in welke mate NLQF in Nederland door werkgevers gebruikt bij gepubliceerde

vacatures.

Daling

We zien in de meetperiode (juli 2016-juli 2020) een daling van het aantal vacatures waarbij

een NLQF –kwalificatie is gebruikt in de vacaturetekst. Ook als percentage van het totaal

aantal vacatures zien we een daling. De dalingen zijn al in 2019 ingezet.

Sectoren

De resultaten tonen aan de NLQF door grote zorg en welzijnsinstellingen gebruikt wordt.

Daarnaast valt het aantal middelgrote industriebedrijven op.

Vacatureniveau

We zien dat het met name zorgorganisaties zijn die in hun vacatures NLQF gebruiken. Het zijn

overwegend vacatures voor functies op NLQF 1-3 niveau waarbij de NLQF niveauaanduiding

wordt toegepast.

63. Conclusies Vacature-analyse
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Toelichting
Hier zijn het totaal aantal vacatures waarin NLQF wordt gebruikt weergegeven. 
De aantallen zijn het totaal aantal vacatures waarin de term ‘NLQF’ in enige mate voorkomt 
in de genoemde maand. Er is gekozen om met ijkpunten te werken voor deze grafieken.

Bevindingen
We zien in de meetperiode (juli 2016-juli 2020) een daling van het aantal vacatures waarbij 
een NLQF –kwalificatie is gebruikt in de vacaturetekst. Ook als percentage van het totaal 
aantal vacatures zien we een daling. De dalingen zijn al in 2019 ingezet. 

0,04%

0,03%

0,04%

0,01%

Juli Januari 2017 Juli Januari 2018 Juli Januari 2019 juli Januari 2020 juli

64. In welke mate wordt NLQF in Nederland door werkgevers gebruikt?

Ontwikkeling aantal vacatures met NLQF 
Tussen juli 2016 en juli 2020

Ontwikkeling percentage vacatures met NLQF t.o.v. het totaal aantal vacatures 
tussen juli 2016 en juli 2020

76 70
56

68
82

120

74

28
19

Juli Januari 2017 Juli Januari 2018 Juli Januari 2019 juli Januari 2020 juli
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65. Bij welk type organisaties wordt NLQF gebruikt?

Toelichting
Hier is het aantal vacatures waarin de term NLQF voorkomt in de afgelopen 12 
maanden te zien.

Bevindingen
De resultaten tonen aan de NLQF door grote zorg en welzijnsinstellingen gebruikt 
wordt. Het is van belang om bij deze organisaties ‘door te pakken’ en gericht beleid en 
activiteiten te ontwikkelen gericht op de verdere groei en implementatie van NLQF. 
Daarnaast valt het aantal middelgrote industriebedrijven op. Hoewel de industrie een 
zeer grote sector is, dient nader onderzocht te worden in welke specifieke functies en 
niveaus in de industrie een versnelling van het gebruik van NLQF kan worden 
gerealiseerd. 

Aantal vacatures met NLQF naar branche en bedrijfsgrootte* 
(periode; oktober 2019 – oktober 2020)

Branche
1-9 10-49 50-199 200-499 500-999 1000+

Gezondheidszorg / Welzijn 17 21 6 1 2 127

Onderwijs / Onderzoek 2 4 4 0 0 2

Industrie / Techniek 0 0 0 0 10 0

Arbeidsbemiddeling 0 0 2 0 0 2

Zakelijke dienstverlening 0 0 1 2 0 0

Handel 1 0 0 0 1 0

Overheid / Non-profit 1 0 0 0 0 0

Cultuur / Recreatie 1 0 0 0 0 0

Financieel / Verzekeringen 0 0 0 0 0 1
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66. Bij welk type organisaties wordt NLQF het meest gebruikt?

Organisaties met NLQF vacatures in de afgelopen 12 maanden 
(Periode; oktober 2019 – oktober 2020)

47

36

29

24

17

10

10

8

6

6

5

5

4

7

7

WelThuis

Avant Talent Group B.V.

Zorgspectrum

de Wever

Expertcare

OGD

Villa Expertcare

Zuyderland

HagaZiekenhuis

OGD

AxionContinu

Mondriaan

Academisch Medisch Centrum…

Bies

Stichting Gehandicaptenzorg Limburg

Toelichting
Linksonder zijn een aantal organisaties te zien en het aantal vacatures dat zij hebben 
uitgezet met het NLQF keurmerk in de afgelopen 12 maanden. Rechtsonder zijn de 
branches/sectoren weergegeven waarin organisaties actief zijn die vacatures hebben 
uitgezet met het NLQF keurmerk in de afgelopen 12 maanden. 

Bevindingen
We zien dat het met name zorgorganisaties zijn die in hun vacatures NLQF gebruiken. 
Het zijn overwegend vacatures voor functies op NLQF 1-3 niveau waarbij de NLQF 
niveauaanduiding wordt toegepast. 

Vacatures 2019-2020 naar NLQF-niveau 
Periode; oktober 2019 – oktober 2020)

NLQF 1 
t/m 3

NLQF 4 
en 5

NLQF 6 
t/m 8

Totalen

Gezondheidszorg en welzijn 178 11 9 198

Onderwijs, opleiding en training 4 1 2 7

Overig 1 0 2 3

Informatie- en communicatietechnologie 0 0 3 3

Recht, arbeid en maatschappij 0 1 2 3

Beleid en bestuur 1 0 1 2

Kunst, cultuur en media 2 0 0 2

Recreatie, sport en toerisme 2 0 0 2

Communicatie, marketing en PR 0 0 2 2

Engineering 1 0 0 1

Installatie, reparatie en onderhoud 1 0 0 1

Inkoop en magazijnbeheer 1 0 0 1
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Bijlagen

Inhoud

1. Overzicht ontwikkelingen LLO (Leven Lang Ontwikkelen)

Dit hoofdstuk gebruikt de meest recente (maatwerk) CBS cijfers op het gebied van Leven Lang Leren die NIDAP beschikbaar heeft. Deze 
informatie is (hoewel uit 2019 –terugkijkend op 2018) van toegevoegde waarde omdat het enkele belangrijke kengetallen bevat t.a.v. de LLL-
markt in Nederland.

De cijfers beslaan de werkzame beroepsbevolking 20-65 jaar. De cijfers over ‘deeltijd’ opleidingen (langer dan 1 jaar) en specifiek de 
diplomagerichte opleidingen bevatten geen voltijdstudenten, en geven een beeld van de omvang van hbo bachelors en masters bij commerciële 
concurrenten. Verdere definities vindt u op de volgende sheets.

2. Achtergrondkenmerken van de drie onderzochte doelgroepen. Daarnaast een aantal losse onderzoeksuitkomsten die minder relevant zijn 
bevonden.

3. De in de offerte voor dit onderzoek opgestelde hoofdvragen met een beantwoording aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek.



Toelichting grafiek:
• Hieronder ziet u de ontwikkeling van de omvang van de (links) werkzame 

beroepsbevolking en rechts de ‘niet-werkenden’. Beide zijn uitgesplitst naar drie 
vooropleidingsniveaus.

• ‘Hoog’ staat voor hbo en wo, ‘Midden’ omvat de bovenbouw van havo/vwo en Mbo-2 
t/m Mbo-4, ‘Laag’ omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de 
eerste drie leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding (Mbo-1).

• Tussen 2017 en 2018 staat een trendpercentage waarin de groei tussen die twee jaren 
wordt uitgedrukt.

Toelichting tabel:
• In de tabel staat per branche het aantal werkzame personen weergegeven en daarnaast 

de verdeling van die personen naar opleidingsniveau.
• De kleuren geven aan of een percentage relatief hoog (groen) of laag (rood) is.

68. Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking

Conclusies:
• Tussen 2013 en 2018 neemt het aantal middelbaar opgeleiden en vooral ook hoog 

opgeleiden in de werkzame beroepsbevolking aanzienlijk toe. 
• Het aantal lager opgeleiden daalde.
• Een belangrijke verklaring voor de daling van het aantal lager opgeleiden, zowel in de 

werkzame beroepsbevolking en onder de niet-werkenden is de vergrijzing; deze groep 
bestaat voor het grootste deel uit 55-plussers en 20ers die nog geen diploma hebben 
behaald (maar vaak wel al studeren). De 55-plussers zonder formele ‘startkwalificatie’ 
verdwijnen geleidelijk uit de werkzame beroepsbevolking.

• De stijging binnen de werkzame beroepsbevolking van hoger opgeleiden laat zich 
vooral verklaren door de groeiende nieuwe instroom vanuit hogescholen en 
universiteiten. Het aantal hoger opgeleide ‘niet-werkenden’ blijft goeddeels gelijk.

• De daling van het aantal middelbaar opgeleide niet-werkenden zal voor een belangrijk 
deel te verklaren zijn door de dalende werkloosheid. Het aantal middelbaar opgeleide 
werkenden nam immers bijna evenredig toe.
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Toelichting grafiek:
• Hier is een verdeling van de Nederlandse beroepsbevolking te zien naar type 

arbeidsrelatie. 
• Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS.

69. Verdeling beroepsbevolking naar arbeidsrelatie
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Toelichting
• Op deze pagina ziet u de meerjarige ontwikkeling van het aantal deelnemers aan LLO, 

ingeschat door CBS tussen 2013 en 2018, uitgedrukt in duizendtallen. Het CBS deelt het 
aantal LLO-deelnemers (20-64 jaar) op naar:

• Lange/deeltijd opleidingen (links), hier verder ‘Lang/deeltijd’ genoemd. Het 
criterium is dat de opleiding 1 jaar of langer duurt. Hieronder vallen ook 
diplomagerichte opleidingen als masters, bachelors, etc. 

• Korte opleidingen of cursussen (rechts). Hieronder vallen alle opleidingen en 
trainingen korter dan 1 jaar. Ook intern en incompany aangeboden opleidingen 
en trainingen en leren via leersites vallen hieronder. 

• Let op dat één persoon meerdere malen per jaar aan een opleiding of training 
kan deelnemen. Het gaat hier niet om ‘unieke deelnemers’. Bij lang/deeltijd (>1 
jaar) zal dit weinig voorkomen. Echter, bij korte opleidingen en cursussen (<1 
jaar) zal het in de praktijk vaak voorkomen dat één persoon meerdere trainingen 
volgt.

• Rechts van de grafiek staat de trend tussen 2015 en 2018 uitgedrukt in een percentage. 
Dit percentage is berekend door het gemiddelde van 2017 en 2018 te delen met het 
gemiddelde van de twee jaren daarvoor.

Leeswijzer:
• De lijn ‘totaal’ toont alle deelnemers aan LLO tussen de 20-64 jaar.
• De lijn ‘Werkzame beroepsbevolking’ toont deelnemers aan LLO die betaald werk 

hebben. De werkzame beroepsbevolking is inclusief zelfstandigen (zzp-ers). 

70. Deelname LLO – aantallen mensen die een opleiding of training volgen
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• De groep ‘niet-werkenden’ bestaat uit de werkloze beroepsbevolking (i.e. personen 
zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct 
beschikbaar zijn) en niet-werkzoekenden tezamen. De verhoudingen tussen 
werkzoekenden/niet-werkzoekenden qua deelname LLO zijn onbekend.

• Rechts naast de grafieklijnen worden groeipercentages getoond. Deze tonen de groei 
over de afgelopen vier jaar. Het groeipercentage is berekend door het gemiddelde van 
de afgelopen twee jaar af te zetten tegen het gemiddelde van de twee jaar daarvoor. 
Deze methode is gekozen omdat deze minder gevoelig is voor uitschieters. Het 
percentage vertegenwoordigt hierdoor een ‘robuuste’ trend.

• Tevens worden de groeipercentages getoond van de ontwikkeling tussen 2017 en 2018.

Conclusies:
• Het aantal deelnemers aan Lang/deeltijd opleidingen is vrij stabiel over de laatste 6 

jaar. Er waren in totaal ca. 656.000 deelnemers aan opleidingen van langer dan een jaar 
in 2018. Deelnemers aan korte opleidingen en cursussen komen voor 2018 uit op 4,88 
miljoen. Let op: dit zijn geen ‘unieke deelnemers’. 

• In de voorgaande jaren zagen we een sterke stijging qua aantallen deelnemers aan 
korte opleidingen en cursussen. Echter, nu zien we op totaalniveau een kleine daling 
tussen 2017 en 2018 (-4%). Ook de deelname vanuit de werkzame beroepsbevolking 
krimpt licht. De deelname aan korte opleidingen en cursussen vanuit ‘niet-werkenden’ 
krimpt sterk. Met -23% tussen 2017 en 2018 en met -11,7% als we naar de 4-jarige 
trend kijken.



Toelichting
• Op deze pagina ziet u (links) de meerjarige ontwikkeling van de deelname aan LLO 

onder hbo- en wo-opgeleiden (hoog) enerzijds en mbo-4 en lager opgeleiden (laag) 
anderzijds.

• Er is geen onderscheid gemaakt tussen de werkzame beroepsbevolking en de ‘niet-
werkenden’.

• De trendpercentages op deze grafiek zijn wederom (zoals eerder toegelicht) de 4-jarige 
trend en de trend tussen 2015 en 2018 en de trend tussen 2017 en 2018.

71. Deelname LLO – verschillen tussen hoger en lager opgeleiden in LLO-deelname

Conclusies:
• Hoger opgeleiden zijn een grotere opleidingsmarkt dan lager opgeleiden wat betreft 

langere opleidingen. Deze markt (lange opleidingen voor hoger opgeleiden) is tevens 
gegroeid (+4%)

• Er zijn nog wel meer lager opgeleide deelnemers aan ‘kort’ onderwijs dan hoger 
opgeleiden. 

• De deelname aan LLO onder lager opgeleiden (mbo-4 en lager) krimpt in de laatste vier 
jaar met -1% bij ‘lang’ leren en -3% bij kort leren. Deze krimp zit hem vooral bij de mbo-
1 en lager opgeleiden. 

• De deelname van hoger opgeleiden aan korte opleidingen en cursussen blijft in 
absolute zin toenemen in de laatste 5 jaar. Tussen 2017 en 2018 zien we geen duidelijke 
groei meer. 
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Toelichting

Hier zijn diverse achtergrondkenmerken van de respondenten van het ‘werknemers’ onderzoek te zien. Opvallend zijn een oververtegenwoordiging van mannen, en de respondenten zijn ouder

dan gemiddeld in de werkzame beroepsbevolking (41 jaar is de gemiddelde leeftijd van werkend Nederland volgens het CBS).

72. Achtergrond respondenten – werknemers survey

Wat is je werksituatie? Wat is je geslacht?

% n % n

Fulltime werkend 67% 139 Man 72% 75

Parttime werkend 16% 33 Vrouw 27% 28
Zzp’er / zelfstandige / freelance werkzaam 12% 25

Gepensioneerd 3% 7

Anders, namelijk 2% 5 Wat is je leeftijd?

% n

20-35 4% 4

Hoeveel werknemers in Nederland heeft de organisatie/het bedrijf waar je werkt? 36-50 35% 35

% n 51-64 54% 53

Minder dan 100 54% 55 65+ 7% 7

100-199 13% 13

200-499 6% 6 Gemiddelde leeftijd: 53

500-999 14% 14

1.000-2.999 9% 9

3.000-4.999 1% 1 Wat is je hoogst behaalde vooropleidingsniveau? 
5000+ 4% 4 % n

Mbo 1-3 4% 9

Mbo 4 25% 53

In welke sector is de organisatie waar je werkt actief? Associate degree 0% 1

% n Hbo bachelor 22% 46

Bouwnijverheid 13% 13 Hbo master 16% 34

Cultuur, sport en recreatie 3% 3 Wo bachelor 3% 7

Specialistisch zakelijke diensten (advisering, onderzoek en overig) 8% 8 Wo master 22% 46

Zakelijke diensten (incl. verhuur) 7% 7 Phd / promotie 1% 3

Financiële diensten 2% 2 Anders, namelijk 5% 10

Overige dienstverlening 7% 7

Energievoorziening 1% 1

Gezondheids- en welzijnszorg 5% 5

Handel (incl. Retail) 8% 8
Industrie 17% 17

Informatie en communicatie (incl. Media) 7% 7

Onderwijs 6% 6

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 14% 14

Vervoer en opslag (incl. logistiek) 1% 1

Waterbedrijven en afvalbeheer 1% 1

Anders, namelijk 2% 2

106

127

Compleet

Partial

Verdeling deels of volledig ingevulde enquêtes. Totaal = 233



Toelichting

De respondenten hebben aangegeven of ze ooit via hun werkgever een opleiding, cursus of

training hebben gevolgd. De resultaten zijn hieronder weergegeven. Rechts is een indeling

gemaakt van de open antwoorden die gegeven zijn op de doorvragen; welk onderwerp en

op welk niveau is dit gevolgd?

73. Eerdere ervaringen met leren – werknemers survey

Bevindingen

De respondenten hebben vooral opleidingen over management en leidinggeven gevolgd.

ICT en persoonlijke of communicatie vaardigheden staan op de tweede en derde plaats.

Het grootste aandeel van de respondenten volgt deze opleidingen op Hbo niveau.

85%

16%

Ja Nee

Heb je via je werkgever wel eens een opleiding, cursus of training gevolgd?

N = 200
Zo ja, wat voor opleiding, cursus of training was dit?

% n

Management /leidinggeven 20% 27

ICT 13% 17

Communicatie/Persoonlijke vaardigheden 11% 15

Officemanagement / Secretarieel 8% 11

Beroeps/vakspecifiek 7% 10

Financieel / Bedrijfskunde 7% 9

Kwaliteit / Veiligheid 7% 9

Commercie 3% 4

Marketing 2% 3

Zorg/hulpverlening 1% 2

Technisch (niet ICT) 1% 1

HR / Arbeid 1% 1

Onderwijs/pedagogiek 1% 1

Overig 19% 26

Zo ja:

Wat was het niveau van deze opleiding, cursus of training?

% n

Mbo 13% 17

Mbo/Hbo 11% 15

Hbo 37% 49

WO / Post Hbo / Master 24% 31

Anders / geen indicatie 15% 19



74. Perceptie op belang NLQF – open antwoorden – werknemers survey

Kan je uitleggen waarom je het vastleggen van je kennis- en vaardighedenniveau belangrijk/niet belangrijk vindt? Belang NLQF

- Men moet toch weten welke competenties en vaardigheden je bezit, hier kan men vervolgens gericht in gaan sturen qua opleidingen en trainingen Heel belangrijk

- Werkervaring is belangrijk, maar voor goede kennis is ook een stuk theoretische kennis noodzakelijk. uit de opleidingspapieren/cursussen blijkt het kennisniveau Heel belangrijk

- Werkgevers moeten weten wat hun medewerker in huis heeft aan skills. De medewerker moet aan de functie-eisen kunnen voldoen. Heel belangrijk

- Ze waarderen het meestal niet in MKB bedrijven. Vooral wanneer eigen ontwikkelde kennis verder reikt dan dat van De werkgever zelf. Zien het eerder als bedreiging. Heel belangrijk

- Zodat ik dat kan gebruiken bij salarisonderhandelingen, voor promoties of bij het vinden van een nieuwe baan Heel belangrijk

- Belangrijk om het een (weliswaar beperkt) beeld geeft van je kwaliteiten. Beperkt omdat andere kwaliteiten, de soft skills, minstens even belangrijk zijn. Belangrijk

-
Belangrijk voor de werkgever, omdat je zo de juiste man/vrouw op de juiste plek kunt neerzetten en het beste uit je mensen kunt halen. Belangrijk voor mijzelf, omdat ik zo meer kans maak op 
klussen die ik leuk en uitdagend vind.

Belangrijk

- Dit is naar mijn idee belangrijk wanneer je bv een andere functie/of baan ambieer dan is duidelijker hoe ver de kennis/vakmanschap reikt Belangrijk

-
Duidelijkheid over mijn kennis- en vaardigheidsniveau verbetert mijn kansen op een passende functie en maakt het voor werkgevers eenvoudiger sollicitanten te beoordelen op hun 
geschiktheid. 

Belangrijk

- duidelijkheid over opleidings- of werkniveau is belangrijk wanneer je solliciteert naar een (andere) baan of om bijvoorbeeld een passend salaris te vragen Belangrijk

- een spits met kwaliteiten niet als keeper opstellen Belangrijk

- Goed om een duidelijke inschatting van het niveau en vaardigheid van iemand te leren kennen Belangrijk

- Het communiceert prettig als het niveau duidelijk is (en dat de gevolgde cursus ook is wat het soms lijkt) Belangrijk

-
Ik vind het belangrijk. Op gegeven moment is het lang geleden dat je je laatste schoolse opleiding gevolgd heb. Die diploma's lijken nog steeds leidend te zijn voor het bepalen van kennis- en 
vaardigheidsniveau. Dit terwijl je op de werkvloer heel veel meer leert en waarvan het belangrijk is dat mijn werkgever dat weet. Voor het kunnen nadenken over mijn ontwikkeling binnen 
bedrijven. maar ook voor waardering en beoordeling.

Belangrijk

-
In de onzekere tijd waar we nu in leven is het wenselijk, dat de groei die doorgemaakt is, het niveau waar je nu op functioneert en toepast duidelijk wordt. Competenties belangrijk in de 
zoektocht naar een passende toekomstige functie bij huidige c.q. toekomstige werkgever

Belangrijk

- Je opleiding is pas het startpunt als je gaat werken. alles wat je daarna leert weegt net zo zwaar mee in je ontwikkeling Belangrijk

- Je wilt toch weten wat je waard bent voor een werkgever. Hoewel ik ook vind dat opleidingsniveau alleen niet zaligmakend is. Belangrijk

- Twijfelde tussen belangrijk en neutraal. Ik denk wanneer ik ergens solliciteer en mijn afgeronde opleidingen vermeld, dat genoeg is. Attitude vind ik minstens zo belangrijk als opleidingsniveau. Belangrijk

-
Gezien mijn huidige rol in dit bedrijf is het evident waar mijn werk- en denkniveau zit. niet alles is gebaseerd op diplomas, maar vooral ook op wat je hebt gedaan en welke resultaten je daarmee 
behaald hebt

Neutraal

- Het gaat meer om wie ik ben en wat ik kan dan om welke cursus ik heb gevoerd Neutraal

- Het is al duidelijk, verder zijn er geen verwachtingen. Niet van mijn werkgever, niet van mijn toekomst elders. Neutraal

- Het is belangrijk dat je basiskennis hebt en vooral affiniteit. Daarna kan je je verder ontwikkelen in je baan Neutraal

- Na een paar jaar werkervaring telt de werkervaring even zwaar als het opleidingsniveau Neutraal

-
Uiteindelijk gaat het om je intrinsieke kwaliteiten en vaardigheden. Mooie reeks diploma's of het gelezen hebben van heel veel letters, wil nog niet zeggen dat je de juiste man/vrouw bent voor 
een bepaalde positie.

Neutraal

- Wel goed om een "theoretische" inschatting te kunnen geven. Maar veel afhankelijk van persoon en karakter en moet het toch in praktijk bewijzen Neutraal

- Werk enthousiasme heel belangrijk. Ondernemerschap is onderwijs niet alleen belangrijk. Neutraal

- Inmiddels is track record belangrijker dan opleidingsniveau Onbelangrijk

- Op latere leeftijd is ervaring belangrijker geworden dan de opleiding. Onbelangrijk

- Ik heb zelf een Hbo diploma, ik kom mensen tegen die minder gestudeerd hebben en op het professioneel werkveld zijn ze verder ontwikkeld dan ik of mensen die hun master hebben gehaald.
Heel 

onbelangrijk



75. Informatiebehoefte NLQF – werknemers survey

Behoefte
aan meer 

voorlichting?

Open antwoorden

Ja Ik ben hoofd opleidingen
Ja Verbreden kennis
Ja Het was tot nu toe onbekend 
Ja Ik ben altijd nieuwsgierig en wil mezelf altijd uitdagen en ontwikkelen 

Ja Interessant om te toetsen waar je staat en een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen

Ja Wist niet eens dat het bestond en weet ook niet of het gebruikt wordt om mij te beoordelen

Ja Onbekend maakt onbemind, wellicht biedt dit aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling

Ja Eenduidig relatie tussen functie, opleiding en NLQF niveau
Ja Geeft dus een stuk helderheid over mijn niveau

Ja Als dit systeem breed wordt gebruikt wil je ook als werknemers weten hoe en waar het wordt toegepast.

Ja Op dit moment is het bij mij niet bekend, wat ik er allemaal mee kan.
Ja Om kennis te delen
Ja Weten wat het inhoud zodat je daar ook aandacht aan kan besteden in je CV
Ja Weet er te weinig nog van dus zou wel wat meer info willen

Nee De eerder genoemde doelmatigheid, en de directie investeert niet in haar personeel.

Nee Ik heb zelf niet voldoende bevoegdheden om er iets mee te doen.

Nee Ik loop nu niet ergens tegenaan waarvan ik denk dat de NLFQ daar een meerwaarde voor kan zijn. 

Nee Ik vind dit vooralsnog meer een verantwoordelijkheid van de werkgever

Nee
ik zie nog niet zo de meerwaarde voor mijzelf. als ordeningskader voor de organisatie is het mogelijk helpend, maar ik weet niet of mijn collega's HR en L&O deze 
methode hanteren,

Nee In mijn branche lopen sollicitaties meestal informeel via je eigen netwerk.

Nee
In ons beroep is een medewerker nooit uitgeleerd. De kennis en kunde van een medewerker is heel specifiek en interpersoonlijk, in mijn ogen kan hier niet/nauwelijks 
een kwalificatie aan gehangen worden. 2 mensen met exact dezelfde kennis en kunde (en kwalificaties) presteren doorgaans totaal anders in de praktijk.

Nee Is meer iets voor onze interne afdeling Opleidingen. 
Nee Lijkt mij meer van toepassing voor de HR/Staf

Weet niet
Voor de werkgever is het blijkbaar belangrijker anders zou deze vraag er niet zijn en wanneer er geschaald wordt naar niveaus dan zouden de opleidingscentra een schaal 
geven aan de hoogte van de soort opleiding. Je zal eerst aan een bepaalde functie een niveau moeten hangen / in moeten schalen wil je daar een opleidingsniveau 
tegenover zetten.

Weet niet Meerwaarde nog niet echt duidelijk. Alleen voor solliciteren evt. volgende baan?!

Weet niet Ik zie de toegevoegde waarde nu nog niet zo, zou wellicht kunnen veranderen wanneer er meer voorlichting. 

Weet niet
ik heb gebruik gemaakt van een bureau in het verleden. Alles is gewaardeerd. Maar een volgende stap blijft uit. Geen waardering van hetgeen is opgebouwd door de 
werkgever.

Weet niet
Ik weet niet zo goed waarom NLQF mij op dit moment zou kunnen helpen. Deze vragenlijst heb ik juist ingevuld om uw organisatie te helpen. Ik denk wanneer iedereen 
bekend is met jullie opzet dan zou dit heel veel werknemers en werkgevers kunnen helpen.

Weet niet
Het gaat vooral om het in kaart brengen van genoten reguliere overheidsopleidingen aangevuld met private opleidingen en of trainingen. Geen kwalificering van ervaring 
en kennis. 



76. Type instelling – scholen survey

Toelichting

Hier is een overzicht te zien van het type instelling dat heeft deelgenomen aan dit

onderzoek.

Bevindingen

Van de respondenten is een kwart commercieel opleidingsaanbieder, een vijfde Mbo-

school en een vijfde Hbo-school. Voorts bevat het sample drie opleiding gevende

brancheorganisaties en drie examenorganisaties. In de categorie overig (n=6) zitten een

toezichthouder, Defensie, en een brancheorganisatie.

Voor welk type onderwijsinstelling werkt u?

% n 

Reguliere Mbo 19% 6

Reguliere hogeschool (Hbo) 16% 5

Commerciële opleidingsaanbieder 26% 8

Branche/beroepsorganisatie 10% 3

Examenorganisatie 10% 3

Anders, namelijk 19% 6

Voor welke sectoren is uw instelling met name actief? (meerdere antwoorden mogelijk)

% n 

Onderwijs 40% 10

Gezondheids- en welzijnszorg 32% 8

Cultuur, sport en recreatie 12% 3

Financiële diensten 12% 3

Overige dienstverlening 12% 3

Handel (incl. Retail) 12% 3

Industrie 12% 3

Informatie en communicatie (incl. Media) 12% 3

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 12% 3

Vervoer en opslag (incl. logistiek) 12% 3

Bouwnijverheid 8% 2

Zakelijke diensten (incl. verhuur) 8% 2

Energievoorziening 8% 2

Horeca 8% 2

Specialistisch zakelijke diensten (advisering, onderzoek en 
overig) 

4% 1

Waterbedrijven en afvalbeheer 4% 1

Anders, namelijk 12% 3

Al deze sectoren 12% 3

Lijst deelnemers:

• ANBOS

• Avans

• Aventus

• Breederode Hogeschool

• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, CBL

• CZO

• Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum

• Deltion college Zwolle

• ECOL

• ENVOZ

• Europrof

• FFP

• Hogeschool Inholland

• Hogeschool Utrecht

• ICM

• KCH

• NCOI Groep

• Noorderpoort

• RNTC

• Stichting Bravo

• Stichting Vakbekwaamheid Gebouwde Omgeving- GAan in de Bouw

• SVH

• Vereniging van Technische Bedrijfstakscholen (VTB)

• Vervoerscollege



77. Type instelling – scholen survey

Toelichting

Hier is te zien welk aandeel van de instellingen bekend is met

NLQF. Aan de kenners is gevraagd op welke manier ze NLQF

hebben leren kennen. De open antwoorden zijn gecodeerd

(linksonder) en als selectie (rechts) te zien.

Bevindingen

Vijf van de respondenten, werkzaam bij één van de 31 onderwijsaanbieders is niet bekend met NLQF.

Bent u bekend met NLQF?

N = 31

84%

16%

Ja Nee

Waarvan kent u NLQF? Hoe bent u voor het eerst in aanraking gekomen met NLQF? (open antwoorden)

• Alleen van gehoord i.v.m. inschalen functies en beroepen

• Beide Bravo-opleidingen hebben een NLQF-kwalificatie.

• Bij start competentiegerichte opleidingsstructuur

• CZO inschalingen. Bij indiensttreding 2017

• Een publicatie. Voorlichtingssessies

• Eerste aanraking was via mijn netwerk in de achterban.

• Ik heb de ontwikkelingen op dit gebied vanaf het begin gevolgd

• Ik heb hiervoor bij een kenniscentrum gewerkt, waar de kwalificatiedossiers Mbo voor het handelsonderwijs

werden ontwikkeld. Daar raakte ik bekend met NLQF en ook met EQF vanwege de internationale

samenwerkingen.

• In mijn functie als opleidingsmanager van post-bacheloropleidingen hiermee in aanraking gekomen ivm het

onderscheid tussen Mbo en Hbo opgeleide verpleegkundigen.

• In verleden als organisatie betrokken geweest bij het EQF. Via andere organisaties ook gehoord van inschaling

in NLQF.

• Niveaus 1 tm 4 Mbo al langer mee bekend (algemene kennis?), maar toen ik bij mijn vorige werkgever

(Hogeschool Utrecht) betrokken raakte bij ontwikkeling van AD's, heb ik me er meer in verdiept.

• Vanuit mijn rol als beleidsadviseur kwaliteit. De NLQF kunnen van belang zijn voor de inrichting en

verantwoording van de opleiding.

• Via een kennismeeting en onze eerste aanvraag voor inschaling

• Via een verzoek van een cursist

• Via Examenkamer

• Via het Cinop

• Via het toenmalige Hoofdbedrijfschap Ambachten

• Via interne herverdeling van taken. Daarna vooral via internet en telefonisch het 1e contact gelegd

• Via NCP

• Via contactpersoon NCP

• Wij hebben 5 opleidingen ingeschaald en zijn met nog 7 stuks bezig.

• Wij maken er gebruik van voor enkele opleidingen. Mijn voorganger maakte er gebruik van. Vandaar mijn

bekendheid er mee.

Codering: Totaal

% n 

Via publicatie/voorlichting/NCP/CINOP 28% 7

Organisatie maakt gebruik van NLQF/ heeft 
Competentie gerichte opleidingsstructuur

24% 6

Via netwerk / andere organisatie 16% 4

Vanwege mijn functie/organisatie 16% 4

Via vorige werkgever 8% 2

Verzoek cursist 4% 1

Alleen van gehoord/van naam 4% 1



78. Type werkgevers – werkgevers survey

Toelichting

Op deze pagina is de bedrijfsgrootte en de sector van de geïnterviewde werkgevers te zien.

Het betreft een selecte steekproef van werkgevers. Het betreft hier een onderzoek gericht

op inhoudelijke open antwoorden. Er zijn overwegend organisaties met meer dan 100

werknemers onderzocht. De industrie, gezondheids- en welzijnszorg alsmede de

dienstverlenende sectoren zijn het meest vertegenwoordigd.

Wat is het aantal werknemers binnen uw organisatie in Nederland?

Totaal

% n 

Minder dan 100 14% 4

100-199 21% 6

200-499 24% 7

500-999 21% 6

1.000-2.999 10% 3

3.000-4.999 3% 1

5000+ 7% 2

In welke sector is de organisatie waar u werkt actief?

Totaal

% n 

Industrie 38% 11

Gezondheids- en welzijnszorg 24% 7

Zakelijke diensten (incl. verhuur) 10% 3

Financiële diensten 7% 2

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 7% 2

Bouwnijverheid 3% 1

Specialistisch zakelijke diensten (advisering, onderzoek en overig) 3% 1

Overige dienstverlening 3% 1

Anders, namelijk 3% 1


