Nationaal Coördinatiepunt

Weet wat je waard bent

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is opgezet ter ondersteuning van een leven
lang leren en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de mobiliteit van werknemers en
studenten. Oók internationaal.

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk
MAAKT LEREN ZICHTBAAR

NLQF maakt duidelijk op welk niveau iemand leert of functioneert in Nederland of in een
ander Europees land. Het kwalificatieraamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot
universiteit, 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.
NLQF maakt leren zichtbaar.

www.nlqf.nl

De betekenis van NLQF voor werkgevers,
werknemers, studenten en onderwijsaanbieders

NLQF maakt leren zichtbaar

NLQF is … ?
NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties.
Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige
avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde
kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar.
Alle door de overheid gereguleerde (formele) kwalificaties zijn inmiddels ingeschaald
en hebben een NLQF-niveauaanduiding gekregen. Aan de inschaling van private
(non formele) kwalificaties, waaronder bedrijfsopleidingen, wordt nu hard gewerkt.
Heeft een kwalificatie het inschalingsproces eenmaal doorlopen, dan is voor
iedereen in één oogopslag duidelijk welk werk- en denkniveau iemand heeft
na afronding van deze kwalificatie.

Psychosociaal Counselor
Het private opleidingsinstituut Psychodidact biedt al langer de
opleiding Psychosociaal Counselor aan. Dankzij een onafhankelijke
NLQF-inschaling door het Nationaal Coördinatiepunt NCP staat nu
vast dat deze kwalificatie zich op NLQF-niveau 6 bevindt, wat
vergelijkbaar is met bachelor-niveau.

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is als onafhankelijke organisatie verantwoordelijk
voor het implementeren van NLQF: het Netherlands Qualification Framework, oftewel
het Nederlands Kwalificatieraamwerk. Dit is gekoppeld aan EQF: het European
Qualification Framework. Omdat op dit moment 31 andere Europese landen eveneens
werken aan een koppeling van hun kwalificatiekader aan het EQF, worden kwalificaties
ook internationaal vergelijkbaar.

Marechausseebeveiliger
De Koninklijke Marechaussee leidt medewerkers op tot onder meer
Marechausseebeveiliger. Het Nationaal Coördinatiepunt NCP heeft
deze bedrijfskwalificatie ingeschaald op NLQF-niveau 2. Dit betekent
dat Marechausseebeveiligers na hun contractperiode eenvoudiger dan
voorheen kunnen overstappen naar een vergelijkbare functie waarvoor
eveneens een kwalificatie op NLQF-niveau 2 vereist is, zoals beveiliger
bij een particulier beveiligingsbedrijf.

Wat kan het NCP NLQF
voor u betekenen?
Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF heeft diverse taken
waarmee de doelgroepen werkgevers, werknemers,
studenten en opleidingsaanbieders worden ondersteund.
Hieronder beperken we ons tot de twee belangrijkste taken.

Zo simpel is het
In het schema vindt u de generieke inschaling in NLQF en EQF van door de
overheid gereguleerde kwalificaties.

Allereerst heeft het NCP tot taak het inschalen van kwalificaties
in het NLQF, zodat deze vergelijkbaar worden. Dit levert een
hoge mate van efficiency op, omdat werkgevers, werknemers
en studenten minder tijd en geld hoeven besteden aan verdere
scholing: doordat NLQF het niveau eenduidig en transparant
vastlegt, kunnen zij bijvoorbeeld gerichter aanvullende scholing
kiezen.
Voor opleidingsaanbieders, maar bijvoorbeeld ook bedrijven,
sectoren en exameninstellingen betekent inschaling door het
NCP dat er een objectief en ook in Europees verband vergelijkbaar niveau aan hun kwalificatie wordt toegekend. Dit maakt
dat hun claim wat betreft de ‘waarde’ van hun kwalificatie
transparant kan worden geboekstaafd.
Een tweede taak van het NCP is communiceren met en
informeren van de doelgroepen over NLQF. Het NCP doet
dit onder meer door middel van het organiseren van bijeenkomsten en workshops, en door het verspreiden van nieuwsbrieven en voorlichtingsfolders en -brochures zoals deze.

Weet wat je waard bent
De niveaus van het NLQF zijn beschreven 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
functioneert. Opleidingsaanbieders weten dankzij NLQF wat de
kwalificatie ‘waard’ is waar zij mensen toe opleiden.
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Hierboven vindt u enkele voorbeelden van inmiddels ingeschaalde private kwalificaties.
Zie voor meer inschalingen het register op www.nlqf.nl.

Laat NLQF ook voor u werken
NLQF is opgezet ter ondersteuning van een Leven Lang Leren en heeft als
doel een bijdrage te leveren aan de mobiliteit van werknemers en studenten.
Oók internationaal.
Werkgevers kunnen met NLQF werknemers, kandidaten en functies met
elkaar vergelijken qua kwalificatieniveau. Dat is handig in geval van salariëring
en sollicitatieprocedures.
Voor werknemers biedt NLQF op een transparante 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.
Studenten kunnen met NLQF precies zien welk niveau zij met een bepaalde
kwalificatie gaan behalen en wat zij dan minimaal kennen en kunnen.
Aanbieders van non-formeel onderwijs krijgen met NLQF een objectief oordeel
in handen over het niveau van hun kwalificatie, wat een vergelijking met andere,
formele kwalificaties wérkelijk mogelijk maakt.
De inschalingsprocedure bestaat uit twee stappen. De eerste stap betreft
de beoordeling van de validiteit van de organisatie. Hierin toetst het NCP of
deze voldoet aan de gestelde basiskwaliteitseisen voor een organisatie. Dit ter
bescherming van de lerende. Een positieve uitkomst van deze eerste stap is een
voorwaarde om voor de tweede stap in aanmerking te komen: de inschaling van
een kwalificatie in het NLQF. Een team van experts beoordeelt de kwalificatie
en geeft advies over het niveau.
Het zal duidelijk zijn: met NLQF weet iedereen wat een kwalificatie waard is!
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