
NLQF maakt leren zichtbaar

Met NLQF een sterkere positie op de 
scholingsmarkt voor volwassenen



Programma workshop

• Introductie op het NLQF
• Casus Hogeschool Utrecht 
• Verdere toelichting op processen en procedures
• In gesprek



Wie kent het NLQF?

• Maak je momenteel al gebruik van het NLQF?
• Wat is het doel van je deelname vandaag?
• Welke informatie wil je meenemen? 



EQF: werken en leren in Europa = 1 ijkpunt

Tienduizenden kwalificaties, één gemeenschappelijk Europees kwalificatieraamwerk

“Stel je voor 
dat onze 
diploma’s 
overal in 
Europa 
vergelijkbaar 
zijn”



Nederlandse diploma’s en niveau-aanduidingen

• Mbo+
• Post hbo
• Hbo
• Post academisch
• Beroepsopleiding
• Post Bachelor
• Branche diploma
• Hoger bedrijfsdiploma
• Erkende opleiding
• Praktijkdiploma 
• Geaccrediteerd 

Wat is het daadwerkelijke niveau van deze diploma’s? Wat is de kwaliteit?



NLQF = bewijs van niveau

Houvast niveau, 
transparantie en 
kwaliteit…..laten zien 
wat je waard bent!



Inschaling door ministerie van 
OCW gereguleerde kwalificaties



Taken Nationaal Coördinatiepunt NLQF

• Inschaling van niet door de ministerie van OCW gereguleerde 
kwalificaties 

• Informatie en communicatie 

• Evaluatie/monitoring van het raamwerk

Opdrachtgever: ministerie OCW
Bekostiging: ministerie OCW, Europese Commissie, bijdrage 
aanvragers



Het NLQF = wat is het wel/niet?

• Bewijs van niveau kwalificatie/diploma

• Andere manier om naar kwalificaties te kijken: denken vanuit 
niveaus, leerwegonafhankelijk

• Het onderwijsstelsel blijft zoals het is

• Verleent geen recht op titels en graden, bijvoorbeeld: elke erkende 
bachelor is niveau 6, maar niet elke niveau 6 kwalificatie is een 
bachelor 

• Geen in- en doorstroomrechten naar het door het OCW en EZ 
gereguleerde onderwijs

Een NLQF ingeschaalde kwalificatie zegt niks over 
inhoud of omvang van een kwalificatie



Inschalingen non formele kwalificaties: 
>172 van niveau 1 t/m 7



Validering en 
inschaling 
NLQF 6 

13 juni 2022 
Karin Hamers, opleidingsmanager 



Post-hbo 
opleidingen 
Instituut 
Verpleegkundige  
Studies 



Diabetesverpleegkundige * + NLQF 6
Hart- en vaatverpleegkundige * in aanvraag
High Intensive Care psychiatrie * 
Justitieel Verpleegkundige *
Longverpleegkundige * in aanvraag 
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige NLQF 6
Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie 
Verpleegkundige Palliatieve zorg 
* alleen HU  
DV en LV Voorschrijfbevoegdheid volgens ministeriële regeling 



Overwegingen 

Waarde intern en extern 

Toekomst 





NLQF, waarom voor u? 
Binnen halen, binnen houden, pronken!



Procedure NLQF inschaling

Beoordeling validiteit organisatie:     
- rechtspersoonlijkheid, 
- eigenaarschap kwalificatie, 
- continuïteit, 
- examinering, 
- Kwaliteitsborging

Stap 1

Beoordeling verzoek 
inschaling

Stap 2

Huidige stand van zaken inschalingen non formele kwalificaties: 172 van 
niveau 1 t/m 7



Actuele ontwikkelingen NLQF

• Wetgevingstraject

• Subsidies: 

 STAP-regeling 

 Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de 
ICT en techniek

 Opleidingsfonds A+O Metalektro

 Subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing

• Werkgeversbenadering versterken

• NLQF database/Europass: www.database.nlqf.nl

http://www.database.nlqf.nl/


Vragen/stellingen

• Wat zouden voor jullie overwegingen kunnen zijn om te gaan werken met het 
NLQF?

• Op welke manier kan het NLQF als een van de instrumenten voor LLO werkgevers 
en werknemers versterken?

Stelling: post initieel leren past beter via non degree onderwijs!


	�
	Programma workshop
	Wie kent het NLQF?
	EQF: werken en leren in Europa = 1 ijkpunt
	Nederlandse diploma’s en niveau-aanduidingen
	NLQF = bewijs van niveau
	Inschaling door ministerie van �OCW gereguleerde kwalificaties
	Taken Nationaal Coördinatiepunt NLQF
	Het NLQF = wat is het wel/niet?
	Inschalingen non formele kwalificaties: >172 van niveau 1 t/m 7
	Validering en inschaling NLQF 6 �
	Post-hbo opleidingen �Instituut �Verpleegkundige  Studies 
	Diabetesverpleegkundige  * + NLQF 6�Hart- en vaatverpleegkundige * in aanvraag�High Intensive Care psychiatrie * �Justitieel Verpleegkundige *�Longverpleegkundige * in aanvraag �Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige NLQF 6 �Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie �Verpleegkundige Palliatieve zorg � * alleen HU  �   DV en LV Voorschrijfbevoegdheid volgens ministeriële regeling ��  
	Overwegingen ��Waarde intern en extern � �Toekomst 		  �				�
	Dianummer 15
	NLQF, waarom voor u? �Binnen halen, binnen houden, pronken!
	Procedure NLQF inschaling
	Actuele ontwikkelingen NLQF
	Vragen/stellingen

