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Veelgestelde vragen na inschaling 

Hoelang is de inschaling geldig? 

Zowel de validiteit van de aanbieder als de inschaling van de kwalificatie is 6 jaar geldig. Deze 
termijn is gebaseerd op ervaringen in het buitenland en het gemiddelde van in Nederland 
vergelijkbare processen. Na 6 jaar vindt een herbeoordeling plaats. Overigens moeten wijzigingen 
in de organisatie en de kwalificatie tijdens deze periode altijd worden gemeld. Bij substantiële 
wijzigingen kan de inschaling van de kwalificatie worden herzien.  

Wat moet ik doen als er iets verandert binnen mijn organisatie of in de 
samenwerking met organisaties dat van invloed is op de criteria van validiteit of 
inschaling?   

Wijzigingen die invloed kunnen zijn op een van de criteria voor validiteit of inschaling moeten altijd 
gemeld worden. Het NCP bekijkt dan of er sprake is van een substantiële wijziging en wat hiervan 
de consequenties zijn. Melden is verplicht als een bedrijf wordt overgenomen, van een BV naar een 
VOF gaat, of als je de examinering zelf gaat verzorgen in plaats van uitbesteden.  

Is de WVA (Wet Afdrachtvermindering) van toepassing? 

De WVA is niet van toepassing. Voor meer informatie kun je kijken naar de STAP-regeling. Deze 
regeling is vanaf januari 2021 van toepassing. 

ALGEMEEN OVER INSCHALING 

Mogen ook titels en graden uit de door de overheid (OCW en EZ) gereguleerde 
sector op diploma’s worden vermeld na inschaling (zoals bachelor en master)? 

Nee. Het voeren van titels en graden kan alleen op grond van de wet- en regelgeving waarin dit is 
geregeld. Een inschaling in het NLQF behoort daar niet toe. 

Hoe verhoudt de inschaling van non-formele kwalificaties zich tot de inschaling 
van de door overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties? 

De door overheid (OCW en EZ) gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald. Dat wil 
bijvoorbeeld zeggen dat een havo-opleiding op niveau 4 is ingeschaald en een bacheloropleiding op 
niveau 6. 
De inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties kan worden aangevraagd bij 
NCP NLQF. 

https://www.nlqf.nl/nieuws/224-persoonlijk-ontwikkelbudget-voor-iedereen
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Geeft een niet door de overheid gereguleerde opleiding die ingeschaald is op 
NLQF4-niveau recht op toelating tot een hbo-opleiding? 

Aan het NLQF zijn geen instroomrechten verbonden. Het is aan de hogescholen zelf om hierin een 
besluit te nemen. De ervaring leert dat een NLQF-inschaling wel helpt omdat het niveau van de 
vooropleiding dan duidelijk kan worden aangetoond. Hogescholen zijn op dit moment actief met 
flexibel maatwerk voor volwassen in deeltijd. Hogescholen mogen op basis van vooropleiding, 
werkervaring enzovoort vrijstellingen of maatwerk aanbieden. Een NLQF ingeschaald diploma kan 
hierbij helpen. Verder kunnen Hogescholen de 21+ toets inzetten om te bepalen of iemand 
toelaatbaar is. 

Mag ik na een NLQF inschaling het NLQF logo met bijbehorende niveau op het 
diploma zetten? 

Ja dat mag voor door het NCP ingeschaalde kwalificaties. Na inschaling ontvangt de aanvrager het 
logo met bijbehorende niveau om op het diploma te zetten. 

DIPLOMAWAARDERING 

Kan NLQF ook gebruikt worden voor diplomawaardering? 

Nee, daar is NLQF niet het geschikte instrument voor. Wel kan met NLQF het niveau van een 
ingeschaalde kwalificatie worden geduid. 
Het NCP NLQF krijgt regelmatig vragen over het onderwerp diplomawaardering, bijvoorbeeld; 
• Wat is mijn (oude) Nederlandse diploma waard? 
• Wat is het diploma van mijn werknemer of van mijn toekomstige student waard? 
• Wat moet ik doen als ik naar het buitenland wil? 
Het kan verwarrend zijn om uit te zoeken bij welke organisatie je terecht kunt om het juiste 
antwoord te krijgen op een vraag. Een aantal organisaties in Nederland houdt zich bezig met 
diplomawaardering. Om u zo goed mogelijk op weg te helpen staan deze organisaties vermeld in 
het document 'Diplomawaardering: bij welk loket moet ik zijn?'. Hierin is ook een beslisboom 
opgenomen om je naar de juiste organisatie te verwijzen. 
 
 
 

https://www.nlqf.nl/images/downloads/Leven_lang_leren/Diplomawaardering_beslisboom_2018.pdf
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