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Wat is NLQF? Bewijs van niveau! 

Bijdrage aan duurzame inzetbaarheid

Diploma’s worden voorzien van een niveau  mensen kunnen betere 

invulling geven aan toekomstbestendige persoonlijke ontwikkeling

Om te komen tot:

• Duidelijkheid, helderheid over het niveau

• Laten zien wat je waard bent

• Vergroten mobiliteit



Uitdagingen en cijfers uit Noord-Limburg…

• Het arbeidsaanbod staat onder druk door vergrijzing en bevolkingsdaling

De grijze druk stijgt de komende 10 jaar tot 42% en de beroepsbevolking 

neemt met 4% af.

• 16% Van de 15-64 jarigen zijn laaggeletterd.

• 25,3% Van de beroepsbevolking heeft MBO-2 of lager.

• 58% van de laagopgeleiden heeft geen vaste arbeidsovereenkomst. 

• De toename van het aantal werkzame hoger opgeleide personen gaat ten 

koste van de werkgelegenheid op lager niveau.

Bron: Arbeidsmarkt analyse Gemeente Venlo november 2016



Doelgroep en NLQF

Laaggeschoolden binnen Transport en Logistiek volgen veelal trainingen 

om bevoegdheden te behalen, er is weinig aanbod aan opleidingen. 

De kennis uit de opleidingen wordt gewaarborgd in leeruitkomsten. 

De leeruitkomsten vormen de basis van de opleiding.



Vervoerscollege Venlo

• Waardeert kennis, ervaring en training (binnen NLQF).

• Biedt Engelstalige opleidingen inclusief NLQF/EQF diploma voor 

(arbeids)migranten.

• Biedt doorlopende leerlijnen die perspectief bieden om binnen 

Transport en Logistiek te kunnen (door)ontwikkelen. 

• Biedt een faciliteit voor NLQF ingeschaalde bedrijfsopleidingen binnen 

een leven lang leren.





Wetsvoorstel NLQF

• Niveau-aanduiding op door overheid gereguleerde diploma’s

• NCP wordt een aangewezen organisatie

• Bestuurlijke boete bij oneigenlijk gebruik NLQF



Vraag

Wat spreekt aan van deze casus? 



Stelling

De aanpak van Vervoerscollege draagt bij aan 

een duurzame en toekomstbestendige persoonlijke ontwikkeling



Stelling

NLQF is de juiste methodiek voor bedrijfsopleidingen 

(doelgroep: werkenden)



Stelling

NLQF helpt laagopgeleiden om een positie

te geven op de arbeidsmarkt



Stelling

NLQF schept helderheid in opleidingenland door 

een gevalideerde niveau aanduiding te verstrekken




