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MAAKT LEREN ZICHTBAAR

De betekenis van NLQF voor werkgevers, 

werknemers, studenten en onderwijsaanbieders



NLQF maakt opleidingsniveaus vergelijkbaar

NLQF is een raamwerk voor niveaubepaling van alle mogelijke opleidingskwalificaties.  

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

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF maakt formele door de overheid gereguleerde 

kwalificaties en non-formele private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. De meerwaarde 

van NLQF is vooral het bieden van transparantie in de opleidings- en trainingsmarkt.

Alle formele opleidingskwalificaties zijn ingeschaald en hebben een NLQF-niveau-aanduiding. 

De inschaling van private opleidingskwalificaties gebeurt op aanvraag. Is een kwalificatie 

eenmaal ingeschaald in het NLQF-raamwerk, dan is voor iedereen in één oogopslag duidelijk 

welk werk- en denkniveau iemand heeft na afronding van deze kwalificatie.

Defensie vergroot employability met NLQF

Voor Defensie is NLQF een middel om het niveau van haar opleidingen  
vergelijkbaar te maken met het reguliere onderwijs. Dat bevordert de 
arbeidsmobiliteit van defensiepersoneel en sluit aan bij ‘goed werk-
geverschap’, een belangrijk onderwerp binnen het personeelsbeleid bij 
Defensie. De kwalificaties Middelbare Defensie Vorming, Officier Konink-
lijke Marechaussee Onderbouw, Officier Korps Zeedienst en Officier  
Korps Technische Dienst werden al ingeschaald in het NLQF-raamwerk. 

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) is als onafhankelijke organisatie verant-

woordelijk voor het invoeren en stimuleren van NLQF: het Nederlands Kwalificatieraamwerk. 

Dit is gekoppeld aan het EQF: het European Qualification Framework. Omdat op dit moment 

39 andere Europese landen ook werken aan de koppeling van hun kwalificatiekader aan het 

EQF, zijn kwalificaties ook internationaal vergelijkbaar qua niveau. Zo wordt de mobiliteit in  

het onderwijs en op de arbeidsmarkt versterkt. Zowel in Nederland als daarbuiten.

NLQF helpt ook om eindtermen te verhelderen

Het College Zorg Opleidingen (CZO) liet als eerste de kwalificatie van 
operatieassistent inschalen. Met behulp van de handleiding van het  
NCP NLQF kon de kwalificatie operatieassistent worden ingeschaald op  
NLQF-niveau 6. Dat niveau is vergelijkbaar met het niveau van een 
bacheloropleiding. CZO ontdekte tijdens het inschalingsproces dat sommige 
beschrijvingen van de eindtermen veel concreter konden. Hiervoor is dankbaar 
gebruik gemaakt van de handleiding van het NCP over het formuleren van 
leerresultaten. CZO laat ook alle andere opleidingen inschalen in het NLQF.

NLQF maakt leren zichtbaar



Wat doet het NCP NLQF?

De belangrijkste taken van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) zijn het 

inschalen van private kwalificaties, onderhouden van het NLQF-register van ingeschaalde 

kwalificaties, de voorlichting over NLQF en monitoring van NLQF.

Inschaling en register

Allereerst houdt het NCP NLQF zich bezig met het inschalen van kwalificaties in het  

NLQF-raamwerk, zodat deze qua niveau vergelijkbaar worden met andere kwalificaties. 

Doordat NLQF het niveau eenduidig en transparant vastlegt, weten werknemers en  

studenten waar ze aan toe zijn. 

Voor opleidingsaanbieders, maar bijvoorbeeld ook bedrijven, sectoren en exameninstel-

lingen betekent inschaling dat er een objectief en ook in Europees verband vergelijkbaar 

niveau aan hun kwalificatie wordt toegekend. Voor iedereen is dan duidelijk wat een  

kwalificatie waard is.

Alle ingeschaalde kwalificaties worden opgenomen in het NLQF-register,  

zie www.nlqf.nl/register.

Voorlichting en communicatie 

Een tweede taak van het NCP NLQF is communiceren met en informeren van de doel-

groepen over NLQF. Er zijn bijeenkomsten en workshops, nieuwsbrieven en brochures  

en een website. 

Monitoring en evaluatie

Het NCP NLQF zorgt voor monitoring en evaluatie van het raamwerk. Procedures worden  

regelmatig bijgesteld om het inschalingsproces efficiënt en zo optimaal mogelijk te  

laten verlopen. 

Weet wat je waard bent!

De niveaus van NLQF zijn beschreven in leerresultaten 
in termen van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid. Met NLQF weten werkgevers, 
maar ook werknemers en studenten wat iemands werk- 
en denkniveau is en op welk niveau hij of zij functio-
neert. Opleidingsaanbieders weten dankzij NLQF wat 
de kwalificatie waard is waar zij mensen voor opleiden.

Opleidingsniveaus in beeld

In het schema hieronder vindt u de inschaling in NLQF en EQF van de door de overheid 

gereguleerde kwalificaties.

Wanneer een private opleidingsaanbieder een kwalificatie door het NCP NLQF heeft laten 

inschalen, is de vergelijking snel gemaakt. Het niveau van de kwalificatie is dan vergelijk-

baar met andere kwalificaties in Nederland en ook in tientallen andere Europese landen 

waar de Europese EQF-niveaus worden gebruikt.

Enkele voorbeelden:

EQF 2 NLQF 2 Marechausseebeveiliger

Branchediploma Pedicure

Applicatie opleiding levensmiddelentechnologie

Hotel Service Management

Anesthesiemedewerker

Social Studies

NLQF 3 

NLQF 4 

NLQF 5 

NLQF 6 

NLQF 7 

EQF 3 

EQF 4

EQF 5 

EQF 6 

EQF 7 

Zie voor meer ingeschaalde opleidingskwalificaties het register op www.nlqf.nl/register.
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Laat NLQF ook voor u werken

Werkgevers krijgen met NLQF meer zicht op het niveau van kwalificaties van  

werk nemers. Dat is handig in geval van werving, selectie, salariëring, ontwikkeling  

en beoordeling. Maar ook voor de gerichte inkoop van opleidingen.

Werknemers krijgen met NLQF op een heldere manier inzicht in het niveau van  

hun kwalificaties en daarmee van hun opleidingen, cursussen en trainingen. Het biedt 

hen een handvat om het geleerde zichtbaar te maken. En het leidt tot een sterkere 

positie op de arbeidsmarkt.

Studenten kunnen met NLQF precies zien welk niveau zij met een bepaalde  

kwalificatie gaan behalen en wat zij dan minimaal kennen en kunnen.  

NLQF maakt het geleerde zichtbaar. Dat vergroot de mogelijkheden om verder  

te leren én vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

Aanbieders van non-formeel onderwijs krijgen met NLQF een objectief oordeel  

in handen over het niveau van hun kwalificatie, wat een vergelijking qua niveau met 

andere, formele kwalificaties wérkelijk mogelijk maakt. 

Inschalingsprocedure

De inschalingsprocedure bestaat uit twee stappen. De eerste stap betreft de beoor-

deling van de validiteit van de organisatie. Hierbij toetst het NCP NLQF of de  

organisatie voldoet aan de gestelde basiskwaliteitseisen. Dit ter bescherming van de 

lerende. Een positieve uitkomst van de validiteitstoets is een voorwaarde om voor  

de tweede stap in aanmerking te komen: de inschaling van een kwalificatie in het  

NLQF-raamwerk. Een team van experts beoordeelt de kwalificatie en geeft advies over 

het niveau. Onderwijsaanbieders geven aan dat het doorlopen van de procedures best 

een investering vraagt, maar dat er daardoor wel sprake is van een duidelijke kwaliteits-

verbetering met betrekking tot de organisatie en de beschrijving van kwalificaties.

Met NLQF weet iedereen wat een kwalificatie waard is

 



www.nlqf.nl

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF zorgt voor transparantie in  

de opleidings- en trainingsmarkt.

NLQF maakt duidelijk op welk niveau iemand leert of functioneert in 

Nederland of in een ander Europees land. Het kwalificatieraamwerk telt acht 

niveaus en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden  

en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Dat is handig voor werkgevers, zodat zij kunnen zien wat een (potentiële) 

werknemer waard is. Werknemers en studenten krijgen met NLQF inzicht 

in hun opleidingsniveau, wat hen handvatten geeft voor een impuls aan de 

verdere loopbaanontwikkeling. Opleiders en onderwijsaanbieders kunnen via 

NLQF op transparante wijze het precieze niveau van hun diploma’s duiden.

NLQF maakt leren zichtbaar


