Weet de waarde van een opleiding met het Nederlands
Kwalificatieraamwerk NLQF
Volgt uw medewerker een training of opleiding? Dan is het goed te
weten wat het niveau is.
Het tekort aan gekwalificeerd personeel vormt voor veel werkgevers op dit moment een probleem.
Hoe behoud je je mensen, hoe werf je nieuwe collega’s en hoe houd je kennis en kunde van
medewerkers up to date? Om de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en
werkenden te verbeteren, zien we een toenemende vraag naar kortdurende om- en bijscholing. Als
mensen zich laten scholen, is het ook voor de werkgever van belang om te weten op welk niveau
dat gebeurt. Met het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF wordt de waarde van scholing
duidelijk gemaakt.

Wat is het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF?
Het NLQF is een objectieve niveau-aanduiding voor alle kwalificaties en opleidingen in Nederland.
Zowel voor de formele als non-formele of private kwalicaties. Hierdoor zijn alle diploma’s qua
niveau vergelijkbaar. Nationaal en internationaal.

Waarom nuttig voor werkgevers?
Voor werkgevers is het belangrijk én handig als ze snel en eenvoudig de niveaus van opleidingen
met elkaar kunnen vergelijken. Bij sollicitaties bijvoorbeeld. Als een kandidaat met een mbo- of
hbo-diploma op zak komt solliciteren, is het niveau wel duidelijk, maar bij andere cursussen of
opleidingen op het CV is dat vaak minder makkelijk vast te stellen. Een systematiek als het NLQF
helpt daarbij. Onderzoek naar de impact van het NLQF laat zien dat werkgevers het onder meer om
die reden nuttig vinden. NLQF draagt eraan bij dat werkgevers de juiste mensen kunnen
aannemen en medewerkers het niveau van scholing kunnen aanbieden dat bij hen past.
Daarbij komen opleidingen die gekoppeld zijn aan het NLQF in aanmerking voor
financiële regelingen zoals STAP, NL leert door en branchegerelateerde regelingen!

Wat zeggen werkgevers, branches en werknemers over het NLQF?
Leven lang ontwikkelen
Gertrud van Erp, secretaris onderwijs bij VNO-NCW en MKB-Nederland, onderschrijft het
belang van het NLQF als instrument dat kan ondersteunen bij een leven lang ontwikkelen: ‘We zien
dat het steeds belangrijker wordt voor mensen om een leven lang te blijven ontwikkelen. En dat
hoeft zeker niet altijd via formele diploma’s te gaan. Branches met een eigen beroepsgerichte
kwalificatiestructuur kunnen kwalificaties laten inschalen in het NLQF zodat het niveau duidelijk is.
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Zo geef je opleidingen binnen branches een extra waarde mee. Dat is aantrekkelijk voor zowel
werknemers als werkgevers.’
Standaardisatie van niveaus
Jules van Well, manager personeel en organisatie bij het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (CBL), heeft ervaring met NLQF: ‘Binnen onze branche is er behoefte
aan inschaling van kwalificaties in het NLQF, vooral op de lagere niveaus. Wanneer
praktijkonderwijs kan worden afgesloten met een CBL-diploma waarop een NLQF-niveau staat is
dat veel waardevoller. Het garandeert een bepaald niveau. Er is heel bewust voor het NLQF
gekozen. In de supermarktbranche is standaardisatie van niveaus belangrijk. Werkgevers willen
weten of werknemers het vereiste werk- en denkniveau hebben voor de een functie. Of dat niveau
wordt behaald op scholen, met private opledingen of met eigen bedrijfsleergangen maakt niet uit,
maar we willen wel dat het niveau geborgd wordt.’
Waarde op de arbeidsmarkt
Sandra ter Maat, bestuurder bij FNV sector Bouwen en Wonen over de keuze voor NLQF:
‘De sector kampt met een tekort aan werknemers. Er is heel veel werk in de bouw, denk alleen al
aan de noodzakelijke woningbouwopgave voor de komende jaren. Met alleen de studenten uit het
initieel beroepsonderwijs kan die bouwopgave niet gerealiseerd worden. De sector zoekt daarom
ook naar andere doelgroepen zoals zij-instromers. Om deze groep aan te spreken zijn opleidingsen ontwikkelingsmogelijkheden natuurlijk belangrijk. De sector vindt het van belang dat de
geboden opleidingstrajecten civiel effect en waarde hebben op de arbeidsmarkt. Met NLQF heb je
een goed instrument om de kwaliteit van opleidingen te waarborgen. Daarnaast heb je met NLQF
ook een Europese standaard.’
NLQF creëert duidelijkheid over kwalificatieniveaus en voegt waarde toe aan
opleidingen. NLQF wordt ook ingezet om beter aan de vraag van de arbeidsmarkt te
voldoen, zich te onderscheiden van andere opleidingen en voor internationale mobiliteit.
Het NLQF wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs ingevoerd in Nederland.

Meer informatie over het NLQF?
Bekijk de animatie over NLQF met uitleg. En volg onze Linkedin bedrijfspagina of meld aan voor de
nieuwsbrief die tweemaandelijks verschijnt.
Wilt u graag in gesprek over het NLQF? Neem dan contact op met ons op. U vindt de gegevens van
onze adviseurs op www.nlqf.nl.
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