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Samenvatting onderzoek impact van het NLQF 

NIDAP heeft in opdracht van het NCP NLQF (Nationaal Coördinatiepunt NLQF) een onderzoek 

gedaan naar de bekendheid en impact van het NLQF kwalificatie-raamwerk. 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. Het NLQF is een van de instrumenten om werkgevers en sociale partners te stimuleren 

leven lang ontwikkelen in de praktijk te brengen.  

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 opleidingen 

NLQF 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 van werkgevers is belangrijk. De initiatieven van de overheid laten zien dat de overheid 

er een samenhangend pakket aan maatregelen is genomen om LLO te stimuleren. Maar de 

grootste belemmering is het beperkte aanbod van opleidingen waarvan de leeruitkomsten NLQF 

zijn ingeschaald. De kosten van inschaling worden als te hoog ervaren en het inschalingsproces als 

te lang. Op basis van het onderzoek concludeert Paul van der Wal, directeur van bureau NIDAP dat 

een tijdelijke inschaalsubsidie hiervoor een belangrijke impuls zal geven.  

Het NCP zou in staat moeten worden gesteld om kortere doorlooptijden voor inschaling te kunnen 

realiseren zodat opleiders sneller met hun opleidingen kunnen inspelen op de behoefte van 

werkgevers en werknemers. Dit zou de sociale partners en werkgevers stimuleren om specifieke 

kwalificaties kunnen laten inschalen. Bijvoorbeeld in de zorg en welzijn, horeca of techniek. Dit ligt 

in lijn met het beleid zoals verwoord in Routekaart Leren en Ontwikkelen van de gezamenlijke 

ministeries OCW, SZW en EZ.  

NLQF past in samenhangend pakket voor LLO 

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. 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. Verder zal via het wetgevingstraject en de huidige communicatielijnen 

van het NLQF de groei verder toenemen. Uit deze impactmeting komt naar voren dat de 
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doorlooptijd en de kosten belemmeringen zijn om meer opleidingen in te schalen. Met name 

commerciële opleiders hebben behoefte aan een korte time-to-market.  

De voorliggende rapportage over de impact van het NLQF is gebaseerd op onderzoek onder 

werkgevers, opleiders en professionals. Daarnaast worden er resultaten getoond uit meerjarig 

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.  

Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is om te 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? 

3 Wat zijn drijfveren, stimuli en belemmeringen van het NLQF-framework bij 

studenten/werknemers? 

 

Adviesvragen: 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? 

Doorpakken met NLQF loont de investering 

Opleiders, werkgevers en werknemer zien 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. Wat nu nodig is zijn een aantal ‘duwtjes’ om de implementatie te versnellen: 

1 Blijf investeren in voorlichting; 

2 Verlaag de kosten van inschaling; 

3 Investeer in versnelling van het proces van inschaling. 
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Waarom is doorpakken zinvol? 

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 lager 

opgeleiden (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 spelen 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. Hiervoor zou een taskforce in het leven geroepen kunnen worden.  

En natuurlijk: communicatie 

Werkgevers geven aan een breed geaccepteerd en gedragen niveauaanduiding belangrijk te 

vinden. Opleiders en bedrijven willen meer informatie hebben over de voordelen van ingeschaalde 

opleidingen. Daarnaast moet een dialoog worden georganiseerd over meerwaarde bij stakeholders, 

branche- en beroepsverenigingen. Er is ook behoefte aan een betere ondersteuning van HR-

afdelingen binnen organisaties (werkgevers). Het rapport biedt aanknopingspunten ten aanzien van 

de aanpak, thematiek en meest gebruikte kanalen. 

 


