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Het NLQF in vogelvlucht 

NLQF in het kader van Leven Lang Ontwikkelen 

Op de arbeidsmarkt doen zich flinke verschuivingen voor in gevraagde kennis en vaardigheden, 
onder meer door trends zoals digitalisering, robotisering, technologisering, verduurzaming en de 
energie- en klimaattransities. Scholing en ontwikkeling wordt steeds belangrijker om mee te 
kunnen blijven doen in een samenleving die steeds complexer wordt. Het volgen van één 
(beroeps)opleiding is niet meer voldoende voor de ‘dag van morgen’. Scholing voor volwassenen 
vindt op diverse manieren plaats: functiegericht, branchegericht en meestal buiten de door de 
overheid gereguleerde opleidingen, zoals het mbo en het hbo. Maar wat is het niveau van deze 
kwalificaties en bijbehorende opleidingen? En wat is dus de waarde hiervan voor de werknemers? 
Hoe weten werkgevers wat iemand weet en kan na het volgen van zo’n opleiding en wat het niveau 
is? Het NLQF zorgt voor duidelijkheid over de niveaus van opleidingen en laat daarmee zien wat de 
waarde van deze niet door OCW gereguleerde kwalificaties is voor werkenden, werkzoekenden en 
werkgevers en studenten. Dit sluit goed aan bij het beleid op het gebied van Leven Lang 
Ontwikkelen (LLO) en kan bijdragen aan het zetten van stappen op dit terrein. Het kabinet wil een 
doorbraak realiseren op het gebied van LLO en een positieve en sterke leercultuur tot stand 
brengen. 

Dankzij het NLQF meer duidelijkheid over het niveau van een diploma of 
certificaat, zowel nationaal als internationaal 

Het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande 
kwalificatieniveaus en opleidingen in Nederland. Van basiseducatie tot doctoraat, en van 
bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. Het NLQF maakt het niveau van de publieke door 
OCW gereguleerde kwalificaties en niet door de overheid gereguleerde kwalificaties (de zgn. non-
formele of private kwalificaties) met elkaar vergelijkbaar. Met het Nederlands kwalificatiekader is 
het voor iedereen (werkgever, opleider, werknemer en student) mogelijk inzicht te verkrijgen in 
het niveau van kwalificaties, zowel nationaal als internationaal. Dit laatste vanwege de koppeling 
aan het Europese kwalificatiekader (EQF). Het kader draagt bij aan duidelijkheid in het 
opleidingenveld en maakt het voor betrokkenen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt mogelijk 
om beter te communiceren over niveaus van diploma’s en certificaten. NLQF laat zien wat je waard 
bent, biedt houvast en stimuleert daarmee de arbeidsmobiliteit.  
Let wel: het gaat om vergelijkbaarheid van niveaus van kwalificaties. De inhoud, omvang en 
zwaarte van leertrajecten/-processen van kwalificaties kan onderling verschillen.  
 
 

http://www.nlqf.nl/
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Werkwijze NCP NLQF 

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die in opdracht van het 
Ministerie van Onderwijs zorgt voor de implementatie van het NLQF in Nederland. Een van de 
belangrijkste taken van het NCP is de inschaling in het NLQF (en daaraan gekoppeld het EQF) van 
de niet door OCW gereguleerde kwalificaties en opname van die kwalificaties in het NLQF-register. 
Alle door de overheid erkende opleidingskwalificaties zijn al generiek ingeschaald in het NLQF (zie 
bovenstaand schema). 
Voor de inschaling (niveaubepaling) van private of niet door OCW gereguleerde kwalificaties wordt 
de volgende procedure gevolgd: 
a Het vaststellen van de validiteit van de eigenaar van de kwalificaties. Hier wordt met name de 

onafhankelijkheid van examinering en de kwaliteitsborging door de betrokken instelling 
gewogen. De Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF legt een advies voor aan de 
Programmaraad van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF, ter besluitvorming. 

b De inschaling van het niveau (aangegeven door de aanbieder) van een private kwalificatie, 
wordt door twee onafhankelijke experts beoordeeld en ter advies aangeboden aan de 
Commissie Inschaling. Deze commissie legt haar advies ter beoordeling voor aan de 
Programmaraad NLQF. Na een positief besluit van de Programmaraad worden de ingeschaalde 
kwalificaties opgenomen in het NLQF-register, www.nlqf.nl/register. Aanvragers betalen voor 
de inschaling. 

  

http://www.nlqf.nl/register
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Het NCP NLQF schaalt kwalificaties in, geen opleidingen. Maar wat is eigenlijk het verschil? 
Een kwalificatie is het formele resultaat van een beoordelings- en validatieproces, die wordt 
verworven wanneer een bevoegde autoriteit vaststelt dat de leerprestaties die een persoon heeft 
bereikt, aan bepaalde eisen beantwoorden. In een kwalificatie staan de eisen of leeruitkomsten 
beschreven die gebruikt worden als basis voor een diploma of certificaat waarmee een opleiding 
wordt afgesloten. 

Resultaten tot nu toe 

Sinds de oprichting van het NCP NLQF in 2012 zijn de volgende resultaten bereikt: 
• Het aantal inschalingen in het NLQF groeit gestaag. Er zijn nu in totaal 51 organisaties 

gevalideerd en 133 kwalificaties ingeschaald.  
• De meeste inschalingen zijn op niveau 4, 5 en 6 in de sectoren gezondheidszorg, sport, 

defensie, detailhandel en uiterlijke verzorging. Zie voor meer info www.nlqf.nl/register. 
• Behalve een register is er ook een NLQF database met informatie over alle kwalificaties die zijn 

gekoppeld aan het NLQF, zowel formeel als privaat. https://database.nlqf.nl/  
• De organisatie van het NCP NLQF heeft veelvuldig overleg met de Commissies Kwaliteit en 

Inschaling en de Programmaraad. Er wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de 
kwaliteit van de dienstverlening. 

• In 2017 is het NCP NLQF geëvalueerd. De procedures en werkwijze worden als robuust en 
kwalitatief goed ervaren. Samen met een klankbordgroep (NVAO, Inspectie, koepelorganisaties 
onderwijs, sociale partners, OCW, SZW) zijn op basis van deze evaluatie aanbevelingen en 
vervolgstappen geformuleerd: ontwikkelen wetgeving NLQF, bredere en meer gerichte 
communicatie, andere voorwaarden voor de validiteitstoets. 

• Een onderzoek in 2020 naar de impact van het NLQF toont aan dat er zowel werkgevers, 
opleiders als werknemers behoefte hebben aan een eenduidig raamwerk, dat bijdraagt aan 
helderheid over niveaus in opleidingenland. 

• Alle lidstaten in Europa werken op dit moment met een nationaal kwalificatieraamwerk, 
gekoppeld aan het EQF. De raamwerken verschillen onderling wat betreft het aantal niveaus, 
maar de koppeling aan het EQF maakt dat alle niveaus eenvoudig te vergelijken zijn. Het 
Nederlandse raamwerk NLQF komt met 8 niveaus en een instroomniveau overigens grotendeels 
overeen met het EQF. 

Toekomst 

Het Ministerie van OCW heeft een proces in gang gezet om het NLQF medio 2021/2022 te 
verankeren in wetgeving. Dit wetsvoorstel vloeit onder andere voort uit de aanbevelingen van april 
2008 en mei 2017 van het Europees Parlement en de Europese Raad over het European 
Qualifications Framework for Life Long Learning. Het streven is dat dit wetsvoorstel onder andere 
een verplichte vermelding regelt van het NLQF/EQF-niveau op diploma’s van de door OCW 
gereguleerde opleidingen/kwalificaties.  
 

http://www.nlqf.nl/register
https://database.nlqf.nl/
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De komende jaren wordt ingezet op een forse groei van het aantal inschalingen. De groeiende 
naamsbekendheid, samenwerking met de brancheorganisatie voor private opleiders NRTO, de 
invloed van het wetgevingstraject, koppeling van het NLQF aan de STAP-regeling en de voor dit 
jaar geplande communicatiecampagne zal hierbij ondersteunend zijn. Dit alles maakt dat het NLQF 
een steeds grotere bijdrage gaat krijgen in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. 
 
Voor meer informatie: 
www.nlqf.nl 
T +31(0)73-6800784 
E info@ncpnlqf.nl 
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