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HELDERE KIJK OP 
KWALIFICATIES

Een diploma, een serie certificaten of jarenlange 
werkervaring: het staat mooi op een cv, maar het zegt 
niet precies wat een werknemer weet en kan. Met het 
NLQF krijgt de HR-professional beter zicht op het werk- 
en denkniveau van werknemers. Regina Kleingeld, 
directeur van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF: 
‘NLQF versterkt het personeelsbeleid in de volle 
breedte.’

N LQF is de afkorting van 
Netherlands Qualifica-
tion Framework. Het is 
een systeem waarin alle 

mogelijke kwalificaties ingeschaald 
kunnen worden op een bepaald 
niveau. Op basis van het NLQF-
niveau zijn kwalificaties eenvoudig met 
elkaar te vergelijken. Kleingeld: 
‘NLQF maakt duidelijk op welk 
niveau iemand functioneert als hij een 
leerproces heeft afgerond en een kwali-
ficatie heeft behaald. Met dat inzicht 
in het werk- en denkniveau van werk-
nemers kan HR het personeelsbeleid 

kwalificaties worden vergeleken met 
die in 36 Europese landen.
Alle formele, door de overheid erkende 
opleidingen zijn ingeschaald. Het 
NCP kan op vrijwillige basis ‘private’ 
kwalificaties inschalen, zoals bedrijfs-
opleidingen en opleidingstrajecten 
van opleiders. Werkgevers en oplei-
dingsinstituten kunnen het NCP 
NLQF vragen om hun kwalificatie(s) 
te beoordelen en een NLQF-niveau-
aanduiding te geven. 

Instroom, doorstroom, uitstroom
Hoe kan HR het NLQF voor de 
organisatie laten werken? Kleingeld 
legt uit: ‘Denk aan de strategische per-
soneelsplanning. HR kan het NLQF 
gebruiken om te beoordelen of de 
personeelssamenstelling evenwichtig 
is qua werk- en denkniveau. Bezitten 
werknemers de juiste kwalificaties om 
de organisatie ook in de toekomst 
succesvol te laten zijn? Dat inzicht 
helpt de werkgever beter gefundeerde 
besluiten te nemen over de instroom, 
doorstroom en uitstroom van mede-
werkers.’

in de volle breedte versterken, van stra-
tegisch personeelsplanning tot oplei-
dingsbeleid.’

Acht basiskwalificaties
‘NLQF komt voort uit het Europese 
kwalificatieraamwerk EQF’, vertelt 
Kleingeld. ‘Het EQF is opgezet om 
binnen Europa opleidingen beter 
met elkaar te kunnen vergelijken en 
de arbeidsmobiliteit van werknemers 
te bevorderen. In Nederland is het 
NLQF bovendien bedoeld om een 
leven lang leren te ondersteunen.’
De invoering van het NLQF ligt in 
handen van het Nationaal Coördina-
tiepunt NLQF (NCP NLQF). Deze 
instantie zorgt voor het inschalen 
van kwalificaties in het Nederlandse 
Kwalificatieraamwerk. Dit raamwerk 
telt acht basiskwalificaties en één 
instroomniveau. Binnen het raam-
werk staat een kwalificatie op mbo 4 
gelijk aan NLQF 4, een bachelor op 
hbo-niveau valt onder NLQF 6 en een 
master op universitair niveau komt 
overeen met NLQF 7. Door de kop-
peling met EQF kunnen Nederlandse 

Nederlands kwalificatieraamwerk NLQF

‘Een effectieve 
manier om 
werknemers naar het 
gewenste werkniveau 
te brengen’
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meer nadruk krijgen. HR-professionals 
kennen het begrip vaak niet en weten 
ook niet hoe ze het NLQF kunnen 
inzetten.’
De conclusie is duidelijk: veel lof voor 
NLQF, maar meer aandacht voor dit 
fenomeen kan geen kwaad. Klein-
geld hierover: ‘Vanaf het collegejaar 
2017/2018 moet elk schooldiploma 
verplicht het NLQF-niveau vermel-
den. Dan zal het NLQF voor werkge-
ver en werknemer concrete betekenis 
krijgen. In de aanloop daarvan gaan 
we HR-professionals informeren via 
vakbladen, HR-platforms en onze 
website (nlqf.nl). We geloven ook in 
kennisdeling.  
We organiseren workshops en bijeen-
komsten waarin bedrijven en branches 
die met NLQF werken, vertellen over 
hun aanpak. Zo hopen we andere 
werkgevers en HR-professionals te 
overtuigen dat ze met NLQF een 
stimulans kunnen geven aan een leven 
lang leren binnen het HR-beleid.’ 

‘Ook geeft NLQF richting bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van het 
opleidingsbeleid. Het is een effec-
tieve manier om werknemers naar het 
gewenste werk- en denkniveau te bren-
gen. Als je weet tot welke kwalificaties 
je werknemers wilt opleiden, kun je 
op basis van het NLQF-niveau van die 
kwalificatie het leerproces inrichten. 
Met het NLQF-niveau kun je namelijk 
gerichter een passende opleiding of 
training inkopen.’
Daarnaast is bij de werving en selectie 
kennis van NLQF bruikbaar, stelt 
Kleingeld: ‘Tijdens een sollicitatie-
procedure kan een HR-professional 
op de cv’s van kandidaten allerlei 
kwalificaties tegenkomen. Toch is het 
vaak moeilijk om vast te stellen wat 
zo’n kwalificatie waard is. Vermeld een 
kandidaat het NLQF-niveau, dan kan 
de HR-professional beter beoordelen 
of de sollicitant qua niveau geschikt is.’
Als de werkgever noodgedwongen 
mensen moet ontslaan, is NLQF ten 
slotte een instrument om op verant-
woorde wijze afscheid van elkaar te 
nemen. Kleingeld: ‘Besluit een werk-
gever tot een reorganisatie, dan staan 
vertrekkende medewerkers niet met 
lege handen als hij die werknemers een 
NLQF-ingeschaalde kwalificatie heeft 
laten behalen. Met zo’n officiële kwa-
lificatie is de overstap naar een nieuwe 
werkgever vaak gemakkelijker. Vanuit 
het oogpunt van goed werkgeverschap 
is NLQF dus zeker het overwegen 
waard.’

Objectief en transparant
Hoe kijken deskundigen uit de HR-
wereld tegen NLQF aan? De Neder-
landse Vereniging voor Personeelsma-
nagement & Organisatieontwikkeling 
(NVP) is enthousiast. Helma van den 
Berg, voorzitter van de afdeling Zuid-
Holland van de NVP: ‘NLQF geeft 
een objectief en realistisch beeld van 
wat een werknemer weet en kan. Bij 
NLQF staat het werk- en denkniveau 
van werknemers centraal, niet het 
bezit van een diploma of werkervaring. 
Dat maakt het NLQF ook prakti-
scher toepasbaar dan bijvoorbeeld het 
EVC. Het blijkt vaak lastig om kennis 
en vaardigheden te verzilveren met 
EVC. Wat leidt tot teleurstelling bij 
de werkgever in dat instrument. Mijn 
grote angst is echter dat het NLQF 
van HR niet de aandacht krijgt die 

het verdient. Als dat gebeurt, kunnen 
werkgevers niet optimaal gebruikma-
ken van de mogelijkheden. Het risico 
bestaat dan dat werkgevers in NLQF 
net zo teleurgesteld raken als in EVC.’
Ook de Nederlandse Raad voor 
Training en Opleiding (NRTO), de 
branchevereniging van particuliere 
trainings- en opleidingsbureaus in 
Nederland, is positief. Susan Krol, be-
leidsmedewerker van NRTO: ‘NLQF 
zorgt voor transparantie over het 
niveau van opleidingen van particu-
liere opleiders. Tot dusver konden die 
wel claimen dat hun opleidingen een 
bepaald niveau hadden, maar ontbrak 
een onafhankelijke toetsing. Omdat 
particuliere opleiders hun opleidingen 
kunnen laten inschalen in het NLQF, 
ontstaat helderheid over het daadwer-
kelijke niveau hiervan. Die transparan-
tie helpt de HR-professional. Want die 
kan op basis van de NLQF-inschaling 
beter besluiten welke opleiding hij 
moet inkopen. Dat in Nederland ook 
niet-formele opleidingen kunnen 
worden ingeschaald, is pure winst voor 
particuliere opleiders. Wat ons betreft 
mag er echter nog meer aandacht 
komen voor NLQF, zodat er meer 
kwalificaties worden ingeschaald. Als 
branchevereniging moedigen wij onze 
leden aan om inschaling aan te vragen. 
Daarnaast mag de meerwaarde van 
NLQF in de dagelijkse HR-praktijk 

De Koninklijke Marechaussee leidt medewerkers op tot onder 
meer marechausseebeveiliger. Deze bedrijfskwalificatie werd op 
verzoek van de Koninklijke Marechaussee door het NCP NLQF 
ingeschaald op NLQF 2. Met de inschaling wil de Koninklijke 
Marechaussee werknemers bij vertrek een officiële kwalificatie 
meegeven. ‘Dat past bij goed werkgeverschap’, stelt Eric Koop-
man, kapitein en senior kennisverwerver opleidingskunde bij de 
Koninklijke Marechaussee. ‘Binnen de Marechaussee beslissen we 
na negen jaar of we verder gaan met een medewerker. Scheiden 
onze wegen, dan kunnen veel marechausseebeveiligers met een 
officiële kwalificatie eenvoudig overstappen naar een vergelijkbare 
functie waarvoor ook een kwalificatie op NLQF 2 vereist is. Ze 
kunnen bijvoorbeeld aan de slag als beveiliger bij een particulier 
beveiligingsbedrijf. Anderen stappen over naar de politie. Meestal 
moet een medewerker dan de hele politieopleiding doorlopen. 
Maar door hun kwalificatie gaat het vaak om een verkorte variant.’

Casus: 
DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE EN HET NLQF

‘NLQF geeft 
een objectief en 
realistisch beeld van 
wat een werknemer 
weet en kan’


