
NLQF: Nederlands kwalificatieraamwerk

FEITEN EN CIJFERS

FACTSHEET NLQF IN HET KADER VAN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

EQF EN NLQF1

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF maakt niveaus van kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar.
NLQF sluit aan bij het European Qualification Framework EQF. Daarmee worden niveaus van Nederlandse
kwalificaties niet alleen in ons land maar ook in de rest van Europa duidelijk. Het EQF en NLQF zijn opgezet
ter ondersteuning van een leven lang leren. Doel is het bevorderen van de arbeidsmobiliteit. 
Het gebruik van NLQF zien we inmiddels ook terug in vacatureteksten, bijvoorbeeld in de zorgsector.  
Met NLQF weten werkgevers en werknemers beter wat het niveau van een opleiding precies inhoudt.
In deze factsheet vindt u feiten en cijfers over scholing in Nederland, over de opleidingen die inmiddels een
NLQF-niveau hebben en over de beroepsbevolking waarvoor scholing en een leven lang leren van belang is.

 •  EQF: EUROPEES KWALIFICATIEKADER.  
Dit is een gemeenschappelijk Europees referentiekader met als DOEL  

de TRANSPARANTIE, de VERGELIJKBAARHEID en OVERDRAAGBAARHEID 
VAN KWALIFICATIES TE VERBETEREN in verschillende landen en systemen.  

Er zijn acht kwalificatieniveaus. Het EQF wordt uitgedrukt in leerresultaten met stijgende 
niveaus van bekwaamheid. Het bestaat sinds 2008. 

•  De Europese lidstaten ontwikkelen op leerresultaten gebaseerde  
nationale kwalificatiekaders (NQF’s).   

                   Er zijn  39  DEELNEMENDE LANDEN en  43  NATIONALE  
                                      KWALIFICATIE RAAMWERKEN.            

34 NQF’s zijn inmiddels via een referencing process  
gerelateerd aan het EQF. Zo ook het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF. 

•  Kwalificaties zijn transparanter en beter vergelijkbaar als zij NLQF/EQF-niveau hebben. 

•  In elk land is een NATIONAAL COÖRDINATIEPUNT (NCP) aangewezen als contact voor 
alle zaken die verband houden met het EQF en het NQF. In Nederland is dat het NCP NLQF. 
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•  ALLE door de overheid GERE-
GULEERDE KWALIFICATIES zijn 

INGESCHAALD in het NLQF. 

•  Het gaat hierbij om totaal circa 
 

 4.570 

KWALIFICATIES in het  
voortgezet onderwijs, middelbaar  

beroepsonderwijs en hoger 
onderwijs. Het betreft 3563 croho- 
kwalificaties 1, circa 1000 crebo- 

kwalificaties 2  en de 6 kwalificaties 
uit het voortgezet onderwijs  
(vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gl,  

vmbo tl, havo, vwo). Daarnaast zijn 
er nog twee niveaus basiseducatie: 
basiseducatie niveau 2 en basis- 

educatie niveau 3.

•  Private opleidingen kunnen zelf 
een NLQF-niveau aanvragen.

•  In Nederland zijn er  
 
 

14.400  

 
PARTICULIERE AANBIEDERS 
van beroepsopleidingen, waarvan 

11.617 opleidingsbedrijven  
met branche-bedrijfsopleidingen  

en –trainingen.

•  2462 particuliere aanbieders met 
personeel, de rest zzp.

•  3,1-3,4 MILJARD OMZET per jaar.

•  55% van de opleidingsbedrijven 
bestaat tussen de 5-20 jaar. 

•  30% van de opleidingsbedrijven 
bestaat meer dan 20 jaar.

•  Meer dan   80%   

van de opleidingsbedrijven  
is alleen IN NEDERLAND actief,  

4% OOK BUITEN EUROPA.

•  Meer dan de HELFT  
van de opleidingen zijn kort met een 

DUUR VAN MAXIMAAL 5 DAGEN. 
Sinds 2014 ook een sterke stijging  
in aantal eendaagse opleidingen  

(bijna een kwart van totaal).

•  Nederland telt circa
 

12,9  MILJOEN personen tussen 
15-75 jaar. 

• Circa 8,7 MILJOEN  
heeft betaald werk. 4 

• Bijna de helft (49%, 4,3 miljoen) 
WERKT IN DEELTIJD  

(minder dan 35 u/p wk). 
 



LEREN EN ONTWIKKELEN 5
•  Ruim 2,2 miljoen studenten in het door de overheid gereguleerde onderwijs 

(voortgezet onderwijs 985.506, middelbaar beroepsonderwijs 488.187,  
hoger beroepsonderwijs 452.690 en wetenschappelijk onderwijs 280.114).5

•  Ruim 90% van het leren van werkenden vindt plaats op de werkplek,  
bijvoorbeeld via collega’s of door taakroulatie.

•  6% van het leren vindt plaats door het volgen van cursussen en trainingen.6

•  In 2016 volgde in Nederland 54 procent van alle 25- tot 65-jarige werkenden werk- 
gerelateerde scholing in het niet formele onderwijs. Hiermee worden educatieve  

activiteiten of werkgerelateerde cursussen en begeleide training op de werkplek bedoeld.7 

•  Circa   1,3   MILJOEN DEELNEMERS VOLGEN JAARLIJKS
                         EEN TRAINING BIJ EEN PRIVATE OPLEIDER.8

•  Door ‘huishoudens’ wordt in totaal   T 766   MLN besteed aan
PARTICULIER (niet-bekostigd)ONDERWIJS 

in het vo, mbo en ho.9 Door ‘bedrijven’ t 500 mln.

•  SCHOLINGSDEELNAME van mensen met een opleiding tot en met  
MBO NIVEAU 4 ligt momenteel tussen de 20 EN 35 PROCENT.  

Scholingsdeelname van HOGER OPGELEIDEN ligt op 50 PROCENT.10

•  Een vaak gehoorde opvatting is: ‘Permanent leren komt niet van de grond komt omdat 
de motivatie bij mensen ontbreekt’. 

Echter: 71 procent van de mensen heeft BELANGSTELLING OM TE LEREN, mits 
er geen praktische of financiële belemmeringen zijn. Er is op dit punt geen verschil  

tussen mannen/vrouwen of werkenden/niet werkenden. Naarmate mensen hoger zijn 
opgeleid, neemt hun belangstelling om een opleiding of cursus te volgen toe. Onder 
mensen met een mbo -opleiding is dit 77 procent, onder mensen met alleen basis- 

onderwijs 56 procent. Leeftijd speelt ook een rol. De meeste mensen van 25 tot 35 jaar, 
namelijk 88 procent, hebben interesse voor een opleiding of cursus. Boven de 55 JAAR 

neemt deze belangstelling iets af, maar ligt dan nog altijd op 57 procent.11  

1     Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hoger-onderwijs/sectoren/sectorprofielen/sectoren-vergeleken/ 
aanbod-en-start-van-de-studie 

2     Bron: informatie van S-BB augustus 2018. Het exacte aantal crebo-kwalificaties is lastig aan te geven i.v.m. herziene kwalificatiestructuur  
en uitfasering van kwalificaties. 

3 
   Bron: https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2018/06/20180605-Marktmonitor-private-aanbieders-van-beroepsopleidingen.pdf.  

4    Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid/barometer-beroepsbevolking (2e kwartaal 2018)
5    Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?PA=71450ned (juli 2018)
6      Op basis van SER-artikel: Leren gebeurt vooral op de werkplek, bron: https://www.ser.nl/nl/publicaties/ser/2015/mei2015/ 

leren-op-werkplek.aspx (mei 2015)
7    Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/10/ruim-helft-werkenden-leert-bij-buiten-de-schoolbanken (maart 2018)
8    Bron: https://www.nrto.nl/cijfers-en-trends/ (op basis van CBS 2018). 
9    Bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1535546214020 (2016)
10  Bron: UWV Arbeidsmarktmonitor op https://www.werk.nl/xpsimage/wdo218774 (2017)  
11   Bron: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/04/04/advies-commissie-vraagfinanciering- 

mbo-doorleren-werkt/Advies+Commissie+vraagfinanciering+mbo+%E2%80%93+Doorleren+Werkt.pdf (april 2017)



PRIVATE OPLEIDINGEN MET EEN NLQF INSCHALING6
•  31 VERSCHILLENDE PRIVATE OPLEIDERS  
met 53 INGESCHAALDE KWALIFICATIES.12

•  Ruim 8500 verstrekte diploma’s/certificaten met vermelding van NLQF.13

•  KWALIFICATIES voor onder meer de volgende sectoren/branches met daarbij  
vermelding van het POTENTIEEL AAN LERENDEN: 

–   LUCHTVAART (in totaal ontlenen circa 85.000 WERKNEMERS hun baan direct aan  
de luchtvaart)14

–  HORECA EN TOERISME (ruim 432.000 WERKENDEN in de horeca)15

–   SPORT (74 bij NOC*NSF aangesloten landelijke sportbonden, 1107 Fte, met samen  
bijna 25.000 verenigingen, in totaal 5,3 miljoen georganiseerde sporters)16   

–  DEFENSIE (aantal werknemers: 40.072 militairen en 16.281 burgers)17 
–   Uiterlijke en VOETVERZORGING (5.000 bij branchevereniging aangesloten schoonheids-

specialisten en ruim 13.000 brancheverenigingsleden voetverzorging)18 
–  GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN (1.080.000 werkenden in de zorg)19

–  FINANCIËLE DIENSTVERLENING (275.000 werkenden)20 
–   LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE (de voedings- en genotmiddelenindustrie maakt  

onderdeel uit van de procesindustrie met 238.000 werknemers)21 
–  SUPERMARKTSECTOR (4.300 supermarkten, 300.000+ werknemers)22 
–  TECHNIEK (1,2 miljoen werkenden)23 
–   LEARNING & DEVELOPMENT (11.617 opleidingsbedrijven met branche-bedrijfsopleidingen 

en – training)24
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Aantal ingeschaalde kwalificaties per sector

Aantal  NLQF 1
 NLQF 2
 NLQF 3
 NLQF 4 
 NLQF 5
 NLQF 6
 NLQF 7
 NLQF 8 
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 53

•   In 1218 vacatures is het NLQF en/of gebruikt, vooral in de zorgsector en vooral in Limburg.25

12   Peildatum 31 augustus 2018
13  Op basis van respons op inventerisatie door 4 opleiders van wie de kwalificaties zijn ingeschaald (augustus 2018)
14   Bron: http://www.sectorplan-luchtvaart.nl/arbeidsmarktanalyse/heden/luchtvaart-werkgelegenheid-nader-onder-de-loep/ 
15  Op basis van UWV Factsheet Arbeidsmarkt Horeca, catering en verblijfsrecreatie https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_012282. (2018)
16  Bron: Sportbondenmonitor 2016 NOC*NSF https://www.nocnsf.nl/monitoren/sportbondenmonitor2016. (2016)
1 7 Bron: https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/brochures/2018/03/26/kerngegevens-defensie/print-kerngegevens-26maart2018.pdf (2018)
18  Bron: www.anbos.nl en www.provoet.nl. 
19  Op basis van UWV Factsheet Arbeidsmarkt Zorg https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-arbeidsmarkt-zorg.pdf (2017)
20  Op basis van UWV Factsheet arbeidsmarkt Financiële dienstverlening https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-financiele-dienstverlening.pdf (2017)
21  Op basis van UWV Factsheet arbeidsmarkt Procesindustrie https://www.werk.nl/xpsimage/wdo_013407 (2017)
22  Bron: www.cbl.nl. 
23  Op basis van UWV Factsheet Arbeidsmarkt Techniek https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-technische-beroepen.pdf (2018) 
24  Bron: https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2018/06/20180605-Marktmonitor-private-aanbieders-van-beroepsopleidingen.pdf (2018)
25  Sinds start inventarisatie van gebruik NLQF/EQF in vacatures. Bron: onderzoek NIDAP in opdracht van het NCP NLQF (januari 2018)
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