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Wat is het NLQF?

Objectieve, stelselneutrale niveau aanduiding van kwalificaties of 
diploma’s:
• Leerwegonafhankelijke niveaubeschrijving van kennis, 

vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
• 8 niveaus en instroomniveau
• Door de overheid gereguleerd en niet door de overheid 

gereguleerd



Denken vanuit niveaus en 
kijken naar de output!



NLQF = bewijs van niveau

Om te komen tot:
• Duidelijkheid, helderheid over het niveau
• Laten zien wat je waard bent
• Vergroten arbeidsmobiliteit
• Vergelijken op nationaal en internationaal niveau

Het kan met NLQF



Het NLQF = bewijs van niveau

• Bewijs van niveau kwalificatie/diploma
• Andere manier om naar kwalificaties te kijken: denken 

vanuit niveaus, leerwegonafhankelijk
• Het onderwijsstelsel blijft zoals het is
• Verleent geen recht op titels en graden, bijvoorbeeld: elke 

erkende bachelor is niveau 6, maar niet elke niveau 6 
kwalificatie is een bachelor 

• Geen in- en doorstroomrechten naar het door het OCW en 
EZ gereguleerde onderwijs

Een NLQF ingeschaalde kwalificatie zegt niks over 
inhoud of omvang van een kwalificatie



Praktijkvoorbeeld CV van René

Personalia
Naam René van der Pas
Adres Frankrijkstraat 6, Amsterdam
Geboortedatum en plaats 4 juli 1978, Opperdoes
Geslacht man
Nationaliteit Nederlands

Opleidingen
September 2015 – 2017 Dialyse Verpleegkunde
September 2004– 2008 HBO verpleegkunde 
Oktober 1995 - 1999 Hotelservice management 

Werkervaring
Februari 2011- heden UMC Utrecht, Dialyseafdeling 
September 2008 – jan 2011 Ziekenhuis Rijnstate, verpleegkundige op diverse afdelingen
Oktober 1999- mei 2004 Hotel Bruxelles, manager team 
April 1996 – juni 1998 Brasserie Heerlijk Europees Eten, bijbaan

NLQF/EQF 6
NLQF/EQF 6
NLQF/EQF 5



Europese diploma’s

• Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife 
• Licence Professionelle
• Titulo de Tecnico Superior
• Diploma Accademico di primo livello
• Diploma van secundair onderwijs richting kunst
• Secundair Onderwijs (KSO)/Technisch secundair
• Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Zawadowego
• Bevis for Hôjere Forberedelseseksamen (HF)
• Teknik Lisesi Diplomasi

EQF 4
EQF 5
EQF 6
EQF 6
EQF 4
EQF 4
EQF 4
EQF 6
EQF 3 



Nederlandse diploma’s en 
niveau-aanduidingen

• Mbo+
• Post hbo
• Hbo
• Post academisch
• Beroepsopleiding
• Post Bachelor
• Branche diploma
• Hoger bedrijfsdiploma
• Erkende opleiding
• Praktijkdiploma 
• Geaccrediteerd 

Wat is het daadwerkelijke niveau van deze diploma’s? Wat is de kwaliteit?



Inschaling door ministerie van 
OCW gereguleerde kwalificaties



Organisatie NCP NLQF

Ministerie van OCW

NCP NLQF

Programmaraad

Commissie
Kwaliteit

Commissie
Inschaling

Experts

Auditoren

Commissie van 
Beroep



Taken Nationaal Coördinatiepunt 
NLQF

• Inschaling van niet door de ministerie van OCW 
gereguleerde kwalificaties 

• Informatie en communicatie 
• Evaluatie/monitoring van het raamwerk

Opdrachtgever: ministerie OCW
Bekostiging: ministerie OCW, Europese Commissie, bijdrage 
aanvragers



Team NCP NLQF

Programmadirecteur Validiteit Inschaling

Adviseur Pr & communicatie Secretariaat

Secretariaat Databases



Dit zeggen anderen…

“NLQF is een prima uitgangspunt voor een goed gesprek over het niveau 
van trainers, coaches, sportinstructeurs en scheidsrechters, ook over de 
landsgrenzen heen.”

“Nu onze kwalificaties zijn ingeschaald, kunnen we ons onderscheiden
binnen het complementair onderwijs. We kunnen de kwaliteit 
communiceren naar de zorgverzekeraars en kunnen werkgevers en 
werknemers duidelijk maken wat de waarde is van onze studies.”

“Alle bedrijfsopleidingen zouden moeten kiezen voor een NLQF-inschaling van 
hun kwalificaties. Los van de betere herkenbaarheid naar buiten toe, is het 
een cadeautje wanneer een externe organisatie -in dit geval het NCP NLQF-
kritisch meekijkt naar de kwalificatie.”



NLQF, waarom voor u? 
Binnen halen, binnen houden, pronken!

Internationale vergelijkbaarheid Arbeidsmobiliteit

Profilering Civiel effect

Niveauvergelijking branche – mbo Uitstroom

Onderscheidend vermogen Kwaliteitsoogmerk

Vergoeding vanuit scholingsfonds Eisen zorgverzekeraar

(Europese) richtlijnen Vakbekwaamheidseisen wetgeving



Inschalingen non formele kwalificaties: 
>83 van niveau 1 t/m 7



Procedure NLQF

Beoordeling validiteit
organisatie  Beoordeling verzoek 

inschaling



Stappen validiteitsaanvraag

Validiteitsaanvraag bij NCP 
NLQF: check op 

ontvankelijkheidscriteria

Commissie Kwaliteit: 
leidend tot advies aan 

Programmaraad

Besluit Programmaraad
Beroep mogelijk bij 

Commissie van 
Beroep



Criteria voor validiteit

Voldoen aan criteria:
• Rechtspersoonlijkheid
• Eigendomsrecht 
• Continuïteit
• Examinering
• Kwaliteitsborging



Ontvankelijkheidscriteria

• De organisatie kondigt aanvraag validiteit aan.
• De aanvraag moet duidelijk en aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het 

NLQF en EQF: het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen en tussen 
lidstaten van de Europese Unie.

• De aanvraag moet tot doel hebben om de hele procedure te volgen: tot en 
met inschaling van een kwalificatie in het NLQF.

• De aanvraag moet compleet (inclusief checklist en ondertekening) en 
onderbouwd zijn met duidelijke en relevante verwijzingen. 

• Het aanvraagformulier validiteit moet zelfstandig leesbaar zijn.



Welke validiteitstoets?

Bezit organisatie 
kwaliteitsborgsysteem?
• Toezicht Inspectie van 

het Onderwijs
• ISO 9001:2008/2015
• INK model (met externe 

audit)
• Toezicht examinering 

Stichting Examenkamer
• SNRO-keurmerk
• Validering examens mbo

Beperkte toets:
• Bureautoets gericht op 

validiteitscriteria

Organisatie met 
NRTO-keurmerk of 
NIAZ-keurmerk?

NLQF/NRTO of NLQF/
NIAZ-toets:
Bureautoets gericht op 
validiteitscriteria + 
auditbezoek gericht op 
examinering

Uitgebreide toets:
Bureautoets gericht op 
validiteitscriteria + 
auditbezoek gericht op 
vragen vanuit Commissie 
Kwalteit

Ja

Nee

Nee

Ja

€ 1.000

€ 2.000

€ 7.500



Procedure NLQF

Beoordeling validiteit
organisatie:     
- rechtspersoonlijkheid, 
- eigenaarschap kwalificatie, 
- continuïteit, 
- examinering, 
- kwaliteitsborging

Beoordeling verzoek 
inschaling



Stappen inschalingsaanvraag

Inschalingsaanvraag bij 
NCP NLQF: check compleet 

en beoordeelbaar

Beoordeling door experts

Commissie Inschaling: 
leidend tot advies aan 

Programmaraad

Besluit Programmaraad
Beroep mogelijk bij 

Commissie van Beroep

Kosten:
€ 2.500 per kwalificatie



Inschalingsverzoek

• Ingevuld aanvraagformulier inschalingsverzoek
• Relevant bewijsmateriaal

– Descriptoren: onderbouwing van het aangevraagde NLQF niveau 
a.d.h.v. NLQF, kwalificatie in termen van leeruitkomsten

– Substantiële kwalificatie/arbeidsmarktrelevantie: minimaal 400 uur 
leerinspanning en indien nodig onderbouwing 
arbeidsmarktrelevantie 

– Examinering: wijze van examinering kennis, vaardigheden en 
verantwoordelijkheid & zelfstandigheid, overeenstemming 
(dekking) en specimen diploma. 



Leeruitkomsten op basis van 
descriptoren

Descriptoren 
beschreven op 8 

niveaus



Checklist inschaling

• Onderbouwing van de descriptoren wordt 
inzichtelijk door bijvoorbeeld een overzicht/tabel 
van leeruitkomsten

• Bij examinering een overzicht waarin de dekking 
van het examen inzichtelijk wordt gemaakt 
(bijvoorbeeld matrix van leeruitkomsten en 
toetstermen/examenopdrachten)



Investering van aanvrager

• Doorlooptijd afhankelijk van:
– Moment indiening
– Data vergadercyclus
– Kwaliteit van dossier (aanvullende vragen)
– Soort validiteitstoets

• Administratieve lasten aanvragende organisatie:
– Digitaal inleveren 
– Aanvraag met bijbehorende bijlagen en goede verwijzingen



Positief besluit inschaling

Na inschaling wordt de kwalificatie opgenomen in: 
• Het NLQF register op www.nlqf.nl
• In de NLQF kwalificatie database
• LOQ portaal EU

http://www.nlqf.nl/


Belangrijk

• Validiteit en inschaling zijn 6 jaar geldig, daarna 
herbeoordeling

• Substantiële wijzigingen dienen te worden 
doorgegeven aan NCP NLQF

• Handleidingen en checklist te vinden via 
www.nlqf.nl/downloads

• Licht het NCP NLQF in als u een aanvraag gaat 
voorbereiden

http://www.nlqf.nl/downloads


Contactpersonen NCP NLQF

Tijs Pijls tpijls@ncpnlqf.nl
Jessica Tadema jtadema@ncpnlqf.nl
Esther Murre emurre@ncpnlqf.nl

www.nlqf.nl 

mailto:tpijls@ncpnlqf.nl
mailto:jtadema@ncpnlqf.nl
mailto:emurre@ncpnlqf.nl


EQF: werken en leren in Europa = 
1 ijkpunt

Tienduizenden kwalificaties, één gemeenschappelijk Europees kwalificatieraamwerk

“Stel je voor dat 
onze diploma’s 
overal in Europa 
vergelijkbaar 
zijn”



39 deelnemende landen, 43 NQF’s waarvan 35 gereferenced aan EQF. 
5 landen ontwikkelen momenteel een NQF. 

Bron: Cedefop
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