NLQF BIEDT TRANSPARANTIE
EN HOUVAST VOOR IEDEREEN
Dankzij het NLQF meer duidelijkheid
over het niveau van een diploma of
certiﬁcaat, zowel nationaal als
internationaal

DE NRTO & HET NLQF WERKEN
SAMEN AAN TRANSPARANTIE,
KWALITEIT EN INZETBAARHEID
De NRTO heeft als missie het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Om dit te bereiken wil de NRTO een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, ﬂexibel en
gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC- en examenaanbod realiseren.
Het NLQF helpt daarbij omdat het duidelijkheid geeft over het niveau van een
diploma of certiﬁcaat. Het NLQF past helemaal bij een leven lang ontwikkelen.
Als mensen willen bij-, op- of omscholen, willen ze niet altijd per se een overheidserkende mbo of ho opleiding volgen. Het NLQF schaalt het niveau van
diploma’s van bijvoorbeeld branche- en functiegerichte opleidingen in, zodat
duidelijk is voor de deelnemers en werkgevers of het niveau van een diploma
vergelijkbaar is met het niveau van bijvoorbeeld een mbo-4 of bachelorsdiploma.
Het NLQF geeft werkgevers, werknemers en werkzoekenden houvast. Het geeft
mensen echt iets in handen. Opleiders willen graag communiceren wat het
niveau van hun diploma’s en certiﬁcaten is en dat kan met behulp van het NLQF.
En niet alleen in Nederland worden niveaus vergelijkbaar. NLQF zorgt voor een
internationale niveau-aanduiding. En dat is belangrijk. Opleiders werken steeds
meer over de grens. En werknemers kunnen zo ook in het buitenland laten zien
wat hun diploma of certiﬁcaat waard is.
NRTO-leden die met NLQF aan de slag willen, kunnen sinds 2019 op basis van het
NRTO-keurmerk in aanmerking komen voor een aangepaste validiteitstoets,
zodat zij sneller en goedkoper diploma’s of certiﬁcaten kunnen inschalen. Dat is
winst voor de NRTO leden én winst voor deelnemers aan een opleiding en hun
werkgevers want dit stimuleert nog meer organisaties om hun opleiding in te
schalen. Het NLQF maakt leren zichtbaar en dat is goed voor iedereen.

WAT IS HET NLQF?
Het Nederlands Kwaliﬁcatieraamwerk NLQF is opgezet ter
ondersteuning van een leven lang leren en heeft als doel
een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Het
raamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en
vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid. Het NLQF maakt hiermee het niveau van
door de OCW gereguleerde kwaliﬁcaties en de niet door de
overheid gereguleerde kwaliﬁcaties (de zgn non-formele of
private kwaliﬁcaties) met elkaar vergelijkbaar. Met het NLQF
is het voor iedereen mogelijk inzicht te verkrijgen in het
niveau van diploma’s of certiﬁcaten, zowel nationaal als
internationaal. Dit laatste vanwege de koppeling aan het
Europese kwaliﬁcatiekader (EQF).
Een NLQF-inschaling geeft inzicht in wat iemand kan en
weet als een bepaald leerproces is afgerond.
Het 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.

Ria van ’t Klooster
directeur van de NRTO

H ET NL QF IN DE PRAK TIJK
Dankzij het NLQF makkelijker in
het buitenland aan de slag

Inschaling met behulp van het NLQF
geeft een opleiding status

Huisdier Kennis Instituut

LSBL

‘Met de inschaling van onze kwaliﬁcatie Hondentrimmer op NLQF-niveau 3 kunnen wij ons op een positieve
wijze onderscheiden van andere opleidingsinstituten.
Wij onderscheiden ons met onze opleiding in Nederland. Maar de inschaling heeft ook al zijn waarde
bewezen over de grens: een Nederlandse vrouw wilde
in Frankrijk een hondentrimsalon starten en dat is
gelukt dankzij NLQF. Omdat ons diploma is ingeschaald in het NLQF kon zij in Frankrijk aantonen wat
de waarde ervan is en mocht zij zich vestigen met een
trimsalon. Dat maakt het nut van NLQF wel heel
duidelijk.’

‘De inschaling van de opleiding geeft status. De deelnemer heeft namelijk niet zomaar even wat geleerd in
een training, maar vakgerichte kennis opgedaan die
aan bepaalde vastgestelde eisen voldoet en een vastgesteld niveau heeft. Er is nog meer aandacht voor de
toepassing van kennis in het werkveld. Daardoor is de
opleiding praktijkgerichter geworden, dit heeft een
grote meerwaarde voor werkgevers in de voedingsindustrie,” vertelt Gerrit de Jonge, oprichter van LSBL.
“De opleiding leidt tot een verbetering op de werkvloer,
het dwingt bijvoorbeeld de operator of kwaliteitsmedewerker om naar de praktijk te kijken.’

Dankzij het NLQF een
internationale carrière

Dankzij het NLQF is het mogelijk om
goede leeruitkomsten te formuleren
en de waarde van leren aan te tonen

Europrof
Europrof leidt studenten op voor de ‘Hotelwereld’. Een
internationale werkomgeving bij uitstek. Daarom is de
Europrof opleiding Hotel Service Management (HSM)
ingeschaald volgens het NLQF. In dit geval niveau 5.
Door de koppeling met het EQF kunnen de studenten
aantonen op welk niveau zij zijn opgeleid.

Dankzij het NLQF meer zekerheid
voor deelnemers
ENVOZ
Een zwemonderwijzer, ook wel zwemleraar of zweminstructeur genoemd, heeft in Nederland een diploma
nodig om zijn werk te mogen uitvoeren. ENVOZ leidt
zwemonderwijzers op. De opleiding zwemonderwijzer
is momenteel als enige in Nederland op niveau 3
ingeschaald in het NLQF en daarmee ook EQF.
Daarnaast is ook de opleiding tot assistent Zwemonderwijzer op MBO niveau 2 ingeschaald. Dit betekent meer zekerheid voor de deelnemers die onze
opleidingen volgen en voor de werkgevers die Europees gekwaliﬁceerde mensen in dienst krijgen.

Gooiconsult
‘Dankzij de inschaling van de Leergang Relatiemanager
Bedrijven ABN AMRO weten wij als opleidingsinstituut
hoe we ook voor andere kwaliﬁcaties goede leeruitkomsten kunnen formuleren. Want dat is wat we heel
nadrukkelijk hebben gedaan: leeruitkomsten baseren
op duidelijk omschreven kerntaken en werkprocessen
die bepalen wat iemand moet kennen en kunnen om
in een bepaalde functie goed te kunnen functioneren.
Daarbij heb je door het NLQF een instrument in
handen om de waarde van leren en ontwikkelen aan te
tonen voor de opdrachtgevers. En dat is eigenlijk zó
logisch, dat je je afvraagt waarom we met z’n allen niet
veel eerder met een nationaal en Europees kwaliﬁcatiekader zijn begonnen.’

‘En dat is eigenlijk zó logisch, dat je je afvraagt
waarom we met z’n allen niet veel eerder met
een nationaal en Europees kwaliﬁcatiekader
zijn begonnen.’
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NLQF voor werkgevers
Met het NLQF vergroot u de kans dat u de juiste
medewerkers vindt in deze arbeidsmarkt. Het NLQF helpt
om vereisten voor een functie helder en consistent te
formuleren.

De Nederlandse Raad voor Training
en Opleiding (NRTO)
De NRTO is de branchevereniging voor private trainingsbureaus, opleidingsinstituten (mbo en hbo), exameninstellingen en EVC-aanbieders. Bij de NRTO zijn bijna
400 opleiders aangesloten. De NRTO heeft als missie:
het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te
realiseren. Het NLQF helpt daarbij. Het draagt bij aan
transparantie en de inzetbaarheid van mensen. Door
het NLQF wordt het duidelijk op welk niveau een bepaalde opleiding wordt aangeboden.

NLQF voor werknemers
De baan voor het leven bestaat al lang niet meer. Om
aan het werk te komen en te blijven is het belangrijk
om bij te blijven en te weten wat uw niveau van werken is
en wat u nog kunt ontwikkelen. Dankzij het NLQF kunt
u laten zien wat u al allemaal weet en kunt. Zowel binnen
Nederland als internationaal! Ook is het gemakkelijker
om een volgende stap te nemen.

Het NLQF voor opleiders
Dankzij het NLQF kunt u als opleider laten zien en aantonen op welk niveau u uw opleiding aanbiedt. Met behulp van het NLQF kunt u op transparante wijze het
niveau aantonen aan uw deelnemers en aan werkgevers.

Het NRTO-keurmerk: teken van
kwaliteit en professionaliteit
De NRTO-leden staan voor kwaliteit en professionaliteit.
Dat tonen zij aan door het NRTO-keurmerk. Zo ondertekenen leden de NRTO-gedragscode, hanteren ze de
voorwaarden voor consumenten van de NRTO en zijn
ze aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken. Voldoet een opleider volgens een
externe, certiﬁcerende instantie aan de kwaliteitseisen
dan wordt het keurmerk toegekend.
Doordat leden van de NRTO in het bezit zijn van het
NRTO-keurmerk komen leden die met het NLQF aan
de slag willen op basis van het NRTO-keurmerk in aanmerking voor een aangepaste validiteitstoets, zodat zij
sneller en goedkoper kwaliﬁcaties kunnen inschalen.
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