
EduDex seminar, 8 februari 2023



Programma

• Toelichting NLQF

• Toelichting AVP

• Vragen en discussie





Wat is het NLQF? 

> 4000 formele 
kwalificaties zijn 
gekoppeld aan het 
NLQF, na wetgeving 
ook zichtbaar op 
diploma’s

205 non formele 
kwalificaties van 59 
organisaties zijn door 
het NCP ingeschaald



NLQF: bewijs van niveau!

• Houvast

• Duidelijkheid

• kwaliteit

10 jaar 
NLQF! Magazine



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



…..1 Procedure, 2 stappen

Beoordeling validiteit
organisatie

Stap 1  

Beoordeling verzoek 
Inschaling

Stap 2

Procedure: inschalen non formele kwalificaties



Procedure

Waar kijkt de Commissie Inschaling naar?

• Descriptoren met betrekking tot de volgende 
gebieden:

• Context
• Kennis
• Vaardigheden:

• Toepassen van kennis

• Probleemoplossende vaardigheden

• Leer- en ontwikkelvaardigheden

• Informatievaardigheden

• Communicatievaardigheden

• Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

• Arbeidsmarktrelevantie

• examinering

Waar kijkt de Commissie Kwaliteit naar? 

Criteria met betrekking tot de volgende 
gebieden:

• Rechtspersoonlijkheid

• Eigendomsrecht 

• Continuïteit

• Examinering

• Kwaliteitsborging





Agenda

• De Academie voor Podologie (AvP)

• Wat heeft NLQF ons opgeleverd?

• Voordelen NLQF-erkenning

• Tips aanvraag



AvP

• Geschiedenis AvP

• Hoe is het ontstaan? 

• Wat is het doel van AvP?



Wat heeft NLQF ons opgeleverd?

1. Positionering in de markt 
• Vergrijzing
• Verzekering

2. Erkenning voor de beroepsgroep in de 
markt

3. Overige mogelijkheden die NLQF heeft 
geboden
• Inschrijving van o.a. platform EDUDEX
• Internationalisering



Voordelen van NLQF

• Belangrijk voor stakeholders

• Vraag naar geschoold personeel

• Voordelen voor bedrijven om personeel te laten studeren aan AvP

• AvP als gerenommeerd onderwijsinstituut

• NLQF-keurmerk helpt in de arbeidsmarkt

• NLQF-keurmerk geeft recht op bijv. de STAP-regeling

• NLQF-keurmerk geeft toegang tot het register van bijv. Archipel Academy 
(bedrijfsscholing van bijv. medewerkers van Philips, Heineken, Bosch etc.)

• Geen recht, maar kan op basis van een overeenkomst een mogelijkheid 
bieden tot doorstroom naar NVAO-geaccrediteerde onderwijsinstellingen



NLQF > AVP > EDUDEX

• Edudex de verbinding tussen opleider en student

• Tijdbesparing up to date de website publiceren 

• Gebruiksvriendelijk

• Positief over werkwijze van NLQF

• Van plan een volgende aanvraag in gang te zetten 

• Goede, duidelijke begeleiding vanuit NLQF





Discussie

• Wat zou voor jullie een overweging kunnen zijn om een opleiding te 
koppelen aan het NLQF?



Terugkoppeling en vragen



Dank! 
Namens het NCP NLQF

Tijs Pijls, tpijls@ncpnlqf.nl

Frederike Jansen, fjansen@ncpnlqf.nl

www.nlqf.nl

Namens Academie voor Podologie

Roland Koks, rolandkoks@academiepodologie.nl

www.academiepodologie.nl

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF
16 februari.

Voor meer informatie: www.nlqf.nl
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