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Marrjke
Dashorst is
adviseur bij het

Het belang van flexibel onderwijsaanbod door hogescholen wordt steeds
belangrijker. Dat blijkt wel uit het gegroeide aantal studenten in het
deeltijdonderwijs. NLQF kan hierbij een extra hulpmiddel zijn. Door het NLQF
wordt inzicht verkregen in de niveaus van zowel van de door de overheid
erkende opleidingen als opleidingen in de private sector die zich hebben laten
inschalen in een niveau van het NLQF.

NCPNLQF heeft

meer dan 30
jaar et varing in
de verschillel-i

Door Marijke Dashorst

de onderwljs

sectoren: Hoger
en Middelbaar
beroepsonder
wijs en Leven
lang ontwikkelen.
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doctoraat, en van een bedrijfsopleidlng tot meerjarige
avondstudies. Het NLQF rangschrkt kwaÌificaties rn ons

Het NLQF geeft inzicht in het niveau van alle door de
overherd erkende kwahficaties en de door het NLQF
rngeschaalde kwalificaties in Nederland, waardoor de
waarde voor een werkgever/werknemer qua niveau

direct duidelijk wordt.

land op acht verschillende niveaus en één instroomni
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Leeruitkomsten
Bekostigde en niet bekostigde onderwijsinstellingen

kunnen een bijdrage leveren door het aanbieden van
contractactivrteiten en modules en deze te laten voorzien van een NLQF niveau. Dat geeft inzicht voor zowel
werknemers als werkgevers: het.wordt snel duidelijk wat
en op welk niveau de competentres van iemand zijn. En
dat is een positleve bijdrage aan duurzame inzetbaarheid
op de arbeidsmarkt in Nederland en Europa.

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) is een
onafhankelijke organrsatie die in opdracht van het ministerie
van OCW verantwoo¡delijk is voor het invoeren en stimule¡en
van NLQF. De belangrijkste taken van het NCP NLQF zijn het

inschalen van private (in hbo niet door de overheid erkende
opleidingen) kwaliflcaties, onderhouden van het NLQFregister (www.nlqf.nl/register) van ingeschaalde kwaliûcaties,

voorlichting geven over NLQF en monitoring van NIQF
Een NLQF-inschalinq vertelt niet zozeer rets over de

geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar
over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces
is afgerond. Alle NLQF-niveaus worden beschreven in
termen van leerresultaten aan de hand van kennis, vaardigheden, zelfstandlgheid en verantwoordelijkheid.

Kwalifi caties met elkaar vergelUken

Enkele voorbeelden van ingeschaalde

Alle door de overheid erkende kwalifrcatres ztlntn21l2
rngeschaald. De bachelo¡/master-structuur, Dublindescriptoren en het Europese raamwerk voor hoger
onderwijs zijn meegenomen in de inschaling van het

kwaliflcaties op niveau

hbo en wo in het NLQF

Kwalifrcatie
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Aanvragende

organisatie
Ofñcier Koninklijke
marechaussee

Nederlandse
Defensie Academie

Het wordt snel duidelijk wat en op
welk niveau de competenties van

Opleiding Sociaal

AvansPlus

iemand zijn

Expertcare

en een door de overheid erkende masteropleiding in het

psychiatrisch
verpleegkundige

Om een idee te geven: de havo is ingeschaald op niveau 4

Kinderverpleegkundige

hbo en wo krijgt een niveau 7. Kwalif,caties van private
oplelders, bedrijfsopleidingen en opleidingen van de

contractpoot van hogescholen en universiteiten worden
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ingeschaald op aanvraag door het Nationaal CoördinattepuntNLQF

vraagt, maar dat het effect een duidelijke kwalttettsverbetering is met betrekking tot de organisatie en de
beschrijving van kwalif,calies.

om de inschaling mogelijk te maken heeft het NCP
NLQF duidelijke criterra en procedures ontwlkkeld.

Dit maakt het mogelijk om door de overheid erkende
kwalificaties en niet erkende kwalif,caties met elkaar
te vergelijken, Het NLQF ls gekoppeld aan het EQF
(European Qualif, cation Framework) waardoor het
mogelijk wordt om kwalif,caties ook op Europees
niveau te vergelijken. Dit om de arbeids- en studentenmobiliteit in Europa te versterken en te stimuleren.
In april 2019 hadden 35 Europese landen hun nationale kwa[ñcatiekaders formeel aan het Europese KwaIif,catiekader (EKK) gekoppeld. Nederland was een
van de eerste landen die een akkoord voor koppeling
naar het EKK hebben gekregen van European Qualiñcation Advisory Group (hierin zijn alle lidstaten,

ln de nabije toekomst
Er is een wetsvoorstel NLQF in voorbereiding waarin

ondermeer geregeld wordt dat de niveaus van het
NLQF op diploma's vermeld gaan worden. In het hoger
onderwijs is dat niveau 6 voor een bachelor, niveau
7 voor een master en niveau B voor een doctoraal.
Dit verduidelijkt de vergelijking van het niveau met
diploma's behaald in de particuliere sector en die
ingeschaald zijn in het NLQF
Interesse in het NLQF? Lees meer op www.nlqf.nl

sociale partners, CEDEFOP ETF, Europese commlssie,
EURASHE vertegenwoordigd).

NLQF maakt het mogelijk door de
overheid erkende kwalificaties en

niet erkende kwalificaties met
elkaar te vergelijken
lnschalingsprocedure
De

inschalingsprocedure bestaat uit twee stappen.

De eerste stap betreft de beoordeling van de

validiteit

van de organrsatie. Hierbij toetst het NCP NLQF of de
organisatie voldoet aan de gestelde basiseisen. Voorwaarden die in een validlteitstoets aan bod komen
zijn rechtspersoonlijkheid, eigendomsrecht van de

in te schalen kwaliñcatie, continuÏteit, examinering en kwaliteitsborging, Een beperkte toets vindt
plaats als de organisatre een kwaltteitsborgsysteem
als NVAO, Toezicht Inspectie van het Onderwijs, ISO
9001: 2015, INK model, SNRO'keurmerk of toezicht op
examinering door de Stichting Examenkamer heeft.
De kosten hiervoor zijn 1000 euro. Een iets uitgebreidere validrteitstoets vindt plaat als de instelling een
NLQF NRTO of NLQF-NIAZ keurmerk heeft. Kosten
zijn dan 2.500 euro. Ëen uitgebreide toets inclusief het
auditbezoek kost 7.500 euro. Een positleve 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 kwalif,catie op basis van
de ingestuurde documenten en geeft advies over het
niveau aan de Commissie Inschaling, waarin onder
andere vertegenwoordigers van Onderwrjsinspectie
en de NVAO zitting hebben. De doorlooptijd van een
aanvraag tot aan inschaling ligt tussen de 3 en 6
maanden. Aanvragende organisaties geven aan dat
het doorlopen van de procedures best een tnvestering
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