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Naast reguliere vormen van 
onderwijs levert het mbo ook 
maatwerk voor het bedrijfs-

leven. In opdracht van bedrijven of 
instellingen biedt het mbo specifieke 
kennis of vaardigheden aan in een 
cursus of training.  In dit contract-
onderwijs zoeken opleidingen en 
opdrachtgevers samen naar de beste 
invulling voor de scholingsvraag. 
Maatwerk dus. 

In een markt waar de reguliere 
instroom afneemt en leven lang ont-
wikkelen voor volwassenen steeds 
belangrijker wordt,  biedt maatwerk 
voor bedrijfsleven een goed alter-

natief voor ROC’s. In ons land vindt 
85% van het leren voor volwassenen 
plaats in het privaat onderwijs, 15% 
in het door de overheid erkende 
onderwijs (CBS, 2019). Het aantonen 
van het niveau van de eigen private 
opleiding is daarom belangrijk. Een 
toenemend aantal roc’s en hoge-
scholen kiezen ervoor om private 
kwalificaties in te laten schalen in 
het NLQF. Het gemiddeld aandeel van 
contractactiviteiten binnen roc’s is 
6% (Onderwijsinspectie 2016).

Waarom kiest Coen van Hoof, 
directeur van NCVB bedrijfsopleidin-
gen (onderdeel van Onderwijsgroep 
Tilburg) voor NLQF? ‘Wij zien NLQF 
als een van de instrumenten om een 
leven lang ontwikkelen te ondersteu-
nen. Bedrijven hebben de behoefte 
om voor bepaalde doelgroepen of 
beroepen opleiding te bieden maar 
die passen niet altijd in een aanbod 
binnen BBL of BOL. Een van de oorza-
ken is een grotere verscheidenheid 
aan doelgroep en een aangepaste 
behoefte vanuit bedrijven en instel-
lingen. NLQF geeft dan wel de valida-
tie mee van het kennen en kunnen 
van die persoon. Mocht de persoon 
het bedrijf verlaten of vervalt een 
functieprofiel dan is er dankzij de 
NLQF aanduiding wel wettelijke 
erkenning en biedt het handvatten 
voor zowel de werknemer als de 
werkgever.’

KWALIFICATIES MET ELKAAR 
VERGELIJKEN
Alle door de overheid erkende kwali-
ficaties zijn in 2012 ingeschaald.  Om 
een idee te geven: de havo en mbo 4 
is ingeschaald op NLQF niveau 4 en 
een door de overheid erkende mas-
teropleiding in het hbo en wo krijgt 

een niveau 7. Kwalificaties van private 
opleiders, bedrijfsopleidingen en 
opleidingen van de contractpoot van 
ROC’s, hogescholen en universiteiten 
worden ingeschaald op aanvraag 
door het Nationaal Coördinatiepunt 
(NCP) NLQF.

INSCHALINGSPROCEDURE
De inschalingsprocedure bestaat uit 
de volgende stappen:
1.  Beoordeling validiteit van de 

organisatie. Hierbij toetst het NCP 
NLQF of de organisatie voldoet 
aan de gestelde basiseisen. 
Voorwaarden die in een validi-
teitstoets aan bod komen zijn 

MEER ROC’S EN HOGESCHOLEN LATEN PRIVATE 
KWALIFICATIES INSCHALEN IN HET NLQF

Met NLQF weet je wat al 
je diploma’s waard zijn

Het Nederlands kwalificatiekader 
(NLQF) is ontwikkeld ter onder-
steuning van een leven lang ontwik-
kelen en het vergroten van de arbeids-
mobiliteit. Niveaus van zowel door 
de overheid gereguleerde als private 
kwalificaties worden door het NLQF 
vergelijkbaar gemaakt. Dit sluit goed 
aan bij een aantal initiatieven in 
het mbo om leren voor volwassenen 
aantrekkelijker te maken. Dit gebeurt 
o.a. met de ontwikkeling van mbo 
certificaten, de mbo verklaring en de 
subsidieregeling flexibel mbo voor 
volwassenen (3e leerweg). Maar ook 
via contract activiteiten!   
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NLQF MAAKT  

DUIDELIJK OP WELK 

NIVEAU JE STUDEERT, OOK 

BIJ EEN PARTICULIERE 

OPLEIDING

http://www.profielactueel.nl
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INSCHALING KWALIFICATIES IN NLQF EN EQF

FORMELE KWALIFICATIES (GEREGULEERD DOOR OCW)

OCW = ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
* Zie voor ingeschaalde non-formele kwalificatie www.nlqf.nl/register
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BEROEPSONDERWIJS & BEGELEIDING VAN STUDENTEN

rechtspersoonlijkheid, eigendoms-
recht van de in te schalen kwalifi-
catie, continuïteit, examinering en 
kwaliteitsborging. Een positieve 
uitkomst van de validiteitstoets 
is een voorwaarde om voor de 
tweede stap in aanmerking te 
komen. 

2.  Inschaling van een kwalificatie in 
het NLQF-raamwerk. Een team van 
experts beoordeelt de kwalifica-
tie op basis van de ingestuurde 
documenten en geeft advies over 
het niveau aan de Commissie 
Inschaling. 

3.  Voordrachten vanuit de commis-
sies worden voorgelegd aan de 
Programmaraad. Zij is verant-
woordelijk voor alle besluiten 
over de inschaling van niet door 
de overheid gereguleerde kwalifi-
caties. 

Eind 2019 zijn er in totaal 82 kwalifi-
caties ingeschaald en geregistreerd 
door NCP NLQF. Deze zijn te vinden 
in register NLQF, het gaat vooral om 
kwalificaties op NLQF niveau 4, 5 en 6 

www.nlqf.nl/register. Binnenkort 
worden alle kwalificaties met een 
NLQF niveau (formeel én nonformeel) 
zichtbaar gemaakt in een database, 
waar informatie en leeruitkomsten 
van kwalificaties eenduidig te vinden 
is en te vergelijken zijn (www.nlqf.nl, 
kijk bij database).

WETSVOORSTEL NLQF
Er is een wetsvoorstel NLQF in 
voor bereiding waarin o.a. gere-
geld wordt dat de niveaus van het 
NLQF op door OCW gereguleerde 
diploma’s vermeld gaan worden. Dit 
verduidelijkt de vergelijking van het 
niveau met diploma’s behaald in de 
particuliere sector en die ingeschaald 
zijn in het NLQF. Daarnaast is het de 
bedoeling dat NCP NLQF de aange-
wezen organisatie wordt voor het 
registreren van NQF kwalificaties en 
kan er een boete opgelegd worden 
voor oneigenlijk gebruik van NLQF 
aanduidingen.

TIJS PIJLS IS PROGRAMMADIRECTEUR NCP NLQF, 

MARIJKE DASHORST IS ADVISEUR NCP NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF 

(NCP NLQF) is een onafhankelijke 

organisatie die in opdracht van het 

ministerie van OCW verantwoorde-

lijk is voor het invoeren en stimule-

ren van NLQF. De belangrijkste taken 

van het NCP NLQF zijn het inschalen 

van private (in hbo niet door de 

overheid erkende opleidingen) kwa-

lificaties, onderhouden van het NLQF 

register (www.nlqf.nl/ register) van 

ingeschaalde kwalificaties, voorlich-

ting geven over NLQF en monitoring 

van NLQF.

Het NLQF rangschikt kwalificaties 

in ons land op acht verschillende 

niveaus en één instroomniveau. Het 

beschrijft per niveau de bijbeho-

rende kennis en vaardigheden en 

de mate van verantwoordelijkheid 

en zelfstandigheid (leeruitkomsten). 

Hierdoor is er meer duidelijkheid in 

de wereld van opleiding en scholing. 

Van basiseducatie tot doctoraat, en 

van een bedrijfsopleiding tot meer-

jarige avondstudies. Interesse in het 

NLQF? Lees meer op www.nlqf.nl
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