
 

1 

Reglement Register NLQF-niveaus non-formele 
kwalificaties 

Deel A: Algemeen 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

 

Aanvrager 

 

Beheerder van het register 

De eigenaar van de kwalificatie die een verzoek tot (her) 

registratie van een non-formele kwalificatie indient. 

NCP NLQF 

EQF 

 

 

 

 

 

ISCED  

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren als 

bedoeld in de aanbeveling van het Europees Parlement en de 

Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 tot vaststelling 

van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

(PbEU 2008/C 111) en de herziene aanbeveling EQF van 22 mei 

2017 (2017/C 189/03). 

De International Standard Classification of Education is de 

internationale onderwijsindeling van de UNESCO naar niveau en 

richting van de opleidingen. 

Kwalificatie 

 

Kwalificatieniveaus 

 

 

NCP NLQF 

De leeruitkomsten, zijnde wat iemand kent en kan doen na de 

voltooiing van een leertraject. 

Niveaus van leeruitkomsten die in het EQF en het NLQF worden 

beschreven in termen van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid 

en verantwoordelijkheid. 

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke 

organisatie die zorgt voor de instandhouding en uitvoering van 

het NLQF in Nederland. De Programmaraad is het 

besluitvormend orgaan binnen NCP NLQF.  

 NLQF 

 

 

 

NLQF-niveau 

Nederlands kwalificatiekader voor een leven lang leren als een 

samenhangend geheel van te onderscheiden niveaus van 

kwalificaties volgens een set van criteria voor bepaalde bereikte 

leerniveaus, corresponderend met het EQF. 

Niveau binnen het NLQF dat in het kader van deze regeling 

betrekking heeft op non-formele kwalificaties. 

Non-formele kwalificaties 

 

Non-formele opleiding 

 

 

 

 

Register 

Kwalificatie behorend bij een non-formele opleiding die door 

NCP NLQF is vastgesteld op een NLQF- en EQF-niveau. 

Een leertraject dat niet is geregeld bij of krachtens de Wet op 

het voortgezet onderwijs, Wet voortgezet onderwijs BES, Wet 

op de expertisecentra, Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet 

educatie en beroepsonderwijs BES of de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

Het register NLQF-niveaus non-formele kwalificaties. 
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Registratie  

Reglement 

Vastgesteld NLQF niveau 

Opname van een non-formele kwalificatie in het register. 

Het onderhavige reglement, tenzij anders wordt aangegeven. 

Het door het NCP NLQF vastgestelde niveau van een non-

formele kwalificatie op één van de NLQF-kwalificatieniveaus. 

Vaststellende instantie 

Website 

NCP NLQF 

Website NCP NLQF: www.nlqf.nl 

 

Artikel 2: Werkingssfeer 

Dit reglement is van toepassing op aanvragers van een non-formele kwalificatie waarvan het NLQF-

niveau door NCP NLQF is vastgesteld en die zijn opgenomen in het register. 

Deel B: Het register en de registratieprocedure 

Artikel 3: Het register 

1 Het register NLQF-niveaus non-formele kwalificaties is een openbaar en systematisch 

geordende verzameling gegevens met betrekking non-formele kwalificaties waarvan het NLQF-

niveau door NCP NLQF is beoordeeld en vastgesteld. De beheerder van het register is belast 

met de aanleg, het beheer en de bekendmaking van het register alsmede met het verstrekken 

van informatie uit het register.  

2 Het register bevat tenminste de volgende gegevens: 

a de naam van de kwalificatie; 

b aanvullende informatie over de kwalificatie; 

c het toegekende NLQF-niveau alsmede het overeenkomstige EQF-niveau; 

d sector in ISCED-classificatie; 

e datum van registratie; 

f datum van de eerstvolgende herregistratie; en 

g de naam van de eigenaar van de kwalificatie.  

3 Het register is openbaar en kan worden ingezien op de website van NCP NLQF.  

4 Registratie geeft geen recht op titels of graden, is niet verbonden aan onderwijssectoren en 

geeft geen in- en doorstroomrechten. 

Artikel 4: De registratieprocedure 

1 De vastgestelde non-formele kwalificatie wordt ter registratie bij de beheerder van het register 

aangemeld door  

a NCP NLQF namens aanvrager; of  

b aanvrager rechtstreeks. 

2 De aanmelding geschiedt onder vermelding van de volgende gegevens: 

a naam van aanvrager; 

b naam van de non-formele kwalificatie; 

c aanduiding van de ISCED-sector waarin de onder b. bedoelde kwalificatie wordt 

opgenomen; 

d vaststellingsbesluit als bedoeld in het eerste lid; 

http://www.nlqf.nl/


 

3 

e het rapport van NCP NLQF bevattende de beoordeling van het NLQF-niveau van de onder b. 

bedoelde kwalificatie; 

f aanvullende informatie over de non-formele kwalificatie; en 

g naam en contactgegevens contactpersoon.  

3 Door de aanmelding als bedoeld in het eerste lid verklaart aanvrager bekend te zijn met de 

inhoud van dit reglement. 

Artikel 5: De registratie  

1 De beheerder van het register registreert binnen een redelijke termijn de non-formele 

kwalificatie overeenkomstig de door of namens aanvrager verstrekte aanmeldingsgegevens. 

2 In geval sprake is van een aanmelding als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b. dan geldt 

het volgende: 

a Indien de verstrekte gegevens naar het oordeel van de beheerder voornoemd onvoldoende 

of onvolledig zijn om de non-formele kwalificatie te registreren, stelt de beheerder 

aanvrager daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en stelt hem in de gelegenheid 

binnen een termijn van twee weken te voorzien in de ontbrekende gegevens. 

b Indien aanvrager structureel in gebreke blijft of alsnog onjuiste gegevens verstrekt kan de 

beheerder registratie van de betreffende non-formele kwalificatie weigeren. 

3 Aanvrager van een geregistreerde kwalificatie is gehouden om wijzigingen in de onder artikel 4, 

derde lid beschreven gegevens per omgaande schriftelijk door te geven aan de beheerder van 

het register. 

Artikel 6: Geldigheidstermijn registratie 

1 De eerste registratie van het NLQF-niveau van een non-formele kwalificatie in het register is 

geldig tot de eerstvolgende datum van herregistratie als bedoeld in artikel 7, zes jaar na 

inschrijving in het register. 

2 De bovengenoemde geldigheidsduur van de registratie kan door een besluit van de beheerder 

van het register worden ingekort en geldt derhalve als een voorlopige registratie. 

Dit geldt in ieder geval voor die kwalificaties waarvoor op het moment van registratie door 

aanvrager nog geen diploma’s zijn afgegeven. In die gevallen is de registratietermijn bepaald 

op twee jaar. 

3 Indien wordt afgeweken van de in lid 1 genoemde termijn bevat bedoeld besluit de nadere 

voorwaarden van de registratie.  

Artikel 7: Herregistratie  

1 De aanvrager dan wel NCP NLQF namens deze, dient tenminste twee weken voordat de 

registratie van de kwalificatie vervalt een verzoek tot herregistratie bij de beheerder van het 

register in.  

2 Genoemd verzoek gaat vergezeld van een positief oordeel van NCP NLQF als vaststellende 

instantie over de verlenging van de onderhavige non-formele kwalificatie. Aanvrager dient 

tijdig voor de afloop van de registratieperiode herbeoordeling van bedoelde kwalificatie bij de 

vaststellende instantie aan te vragen overeenkomstig de door deze instantie gehanteerde 

procedure Herbeoordeling inschaling. 

3 De procedure herbeoordeling als bedoeld in het tweede lid staat vermeld op website  
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4 De herregistratieperiode kent een vaste termijn van zes jaar. De termijn start op de dag 

volgend op de laatste dag van de voorafgaande registratieperiode, tenzij anders is 

overeengekomen. 

Deel C: Opschorting en beëindiging registratie 

Artikel 8:  Opschorting registratie 

1 De registratie als bedoeld in artikel 5 wordt in ieder geval opgeschort indien sprake is van: 

a een (voorgenomen) fusie met dan wel overname van aanvrager door een andere 

onderneming.  

b een aanvraag tot surseance van betaling dan wel faillissement van aanvrager.  

c substantieel inhoudelijke wijzigingen van de geregistreerde kwalificatie van aanvrager. 

2 Aanvrager is gehouden om van in het eerste lid genoemde gevallen zowel NCP NLQF als 

vaststellende instantie als de beheerder van het register gelijktijdig per omgaande schriftelijk 

op de hoogte te stellen.  

3 De beheerder van het register kan aanvrager voor de in het eerste lid genoemde gevallen 

verzoeken binnen een nader te bepalen termijn hem de noodzakelijke informatie te verstekken 

alvorens deze overgaat tot uitvoering van de in lid 1 bedoelde opschorting. De beheerder 

voornoemd doet van bedoeld verzoek melding aan NCP NLQF als vaststellende instantie. Aan 

de opschorting kunnen voorwaarden worden gesteld.  

4 De beheerder van het register besluit binnen redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 10 weken 

nadat aanvrager de in vorig lid bedoelde informatie heeft verstrekt of een hernieuwd oordeel 

over registratie door NCP NLQF als vaststellende instantie al dan niet noodzakelijk is.  

5 De registratie bedoeld in artikel 5 kan voor de een periode van maximaal 6 maanden worden 

opgeschort.  

6 De beheerder van het register deelt zijn besluit tot het opschorten per omgaande schriftelijk 

mee aan aanvrager en stuurt een afschrift daarvan aan NCP NLQF als vaststellende instantie. 

7 Indien sprake is van opschorting van de registratie wordt dit in het register expliciet kenbaar 

gemaakt. 

Artikel 9: Beëindigen registratie 

1 De registratie als bedoeld in artikel 5 wordt beëindigd indien 

a NCP NLQF als vaststellende instantie daartoe verzoekt; 

b de opschortingsgrond(en) als genoemd in artikel 8, eerste lid;  

c aanvrager failliet wordt verklaard; en 

d aanvrager schriftelijk te kennen heeft gegeven de kwalificatie niet langer te verzorgen.  

2 De registratie wordt eveneens beëindigd indien de registratietermijn genoemd in artikel 6, 

eerste lid is verstreken en geen verzoek tot herregistratie is ontvangen dan wel dat aanvrager 

niet heeft kunnen voldoen aan de in artikel 6, derde lid bedoelde voorwaarden. 

3 NCP NLQF als vaststellende instantie kan in afwijking van het bepaalde in het tweede lid in 

geval van herregistratie de beheerder van het register gemotiveerd verzoeken om een aan 

termijn gebonden voorlopige herregistratie van de non-formele kwalificatie. 
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Artikel 10: Bevestiging beëindiging  

1 De beheerder van het register stuurt aanvrager een schriftelijke bevestiging van het besluit tot 

doorhaling, waarin in ieder geval is vermeld: 

a dat de registratie is beëindigd; 

b de reden van de beëindiging van de registratie; en 

c de datum met ingang waarvan de registratie wordt beëindigd. 

2 Het besluit tot doorhaling wordt expliciet zichtbaar gemaakt in het register door opname in het 

register van de onder c. bedoelde einddatum. 

Deel D: Overige bepalingen 

Artikel 11: Geschillen 

1 Geschillen verband houdende met de registratie in het NLQF-register worden beslecht conform 

het Reglement van Orde van de Commissie van Beroep NCP NLQF. 

2 Het in lid 1 genoemde Reglement maakt integraal onderdeel uit van het onderhavige 

reglement.  

Artikel 12: Inwerkingtreding 

1 De beheerder van het register is bevoegd dit reglement te wijzigen. 

2 Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de beheerder van het register. 

Artikel 13: Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder van het register. 

  

 


