Moreel-ethische verklaring
Preambule
Het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de
invoering van het NLQF in Nederland. Het NCP NLQF heeft de volgende taken:
•

De inschaling in het NLQF (en EQF) van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties.

•

De kwalificaties die zijn ingeschaald, opnemen in het NCP-register. Dit register is in te zien op
www.nlqf.nl/register.

•

Informatie en communicatie over het NLQF en EQF.

•

Monitoring en evaluatie van het NLQF: van zowel het kwalificatieraamwerk zelf als het
invoeringsproces.

Om het proces van inschaling gedegen vorm te geven zijn er een Programmaraad en twee
Commissies, te weten de Commissie Kwaliteit en de Commissie Inschaling, binnen het NCP actief.
Hierin hebben onafhankelijke personen met specifieke expertise zitting. Daarnaast zijn er
onafhankelijke experts betrokken bij de beoordeling van de inschaling van non-formele
kwalificaties. De samenstelling van de Programmaraad, beide commissies en groep van experts, is
openbaar en staat vermeld op de website van het NLQF, evenals informatie over hun expertise en
achtergrond.
Verklaring
Het NCP vervult een belangrijke rol bij de inschaling van kwalificaties, waarbij vertrouwen van alle
belanghebbenden van essentieel belang is. Leden van de Programmaraad, Commissie Kwaliteit,
Commissie Inschaling en experts (verder aan te duiden met: NCP) verklaren derhalve hun functie
op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit te voeren met inachtneming van de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving en van de binnen NCP geldende regelingen.
In de werkwijze van het NCP zijn diverse ‘checks and balances’ ingebouwd en is er sprake van een
meer-ogen principe. Dit draagt bij aan de borging van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de
inschaling. Het NCP oordeelt alleen op basis van overtuigende, onderbouwde en navolgbare
argumenten. Zij weegt daarbij de gevolgen van haar oordelen voor belanghebbenden mee op een
transparante en navolgbare wijze. Het eigen belang van individuele personen die namens het NCP
of de belanghebbenden optreden, speelt geen rol in de oordeelsvorming.
Het NCP is onpartijdig en vermijdt alle schijn van belangenverstrengeling. Bij het uitoefenen van
haar taken hanteert het NCP gepaste afstand ten opzichte van direct belanghebbende instellingen
en doelgroepen. Zij laat haar handelen niet bepalen door de autoriteit of macht van andere
instanties of individuen.
Het NCP streeft ernaar betrokken partijen zo goed mogelijk in te lichten, maar ook geheim te
houden wat hen is toevertrouwd. Zij maakt geen misbruik van aangereikte informatie over de
aangeboden kwalificaties of de betrokken organisaties. Het NCP stelt zich open en toetsbaar op en
kent haar verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Indien er naar het oordeel van het NCP óf naar het oordeel van de aanvragende partij sprake is
van belangenverstrengeling, zal de betrokkene zich (laten) beroepen op het verschoningsrecht
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waardoor betrokkene voor de betreffende aanvraag buiten de procedure geplaatst wordt en zullen
de overige leden en/of betrokken experts tot hun oordeel komen over de inschaling of validiteit.
Verschoning is vereist in de volgende gevallen:
•

als één van de leden een zakelijke of persoonlijke relatie of samenwerkingsverband heeft met
de betrokken organisaties;

•

als één van de leden directe of indirecte belangen heeft ten aanzien van de in te schalen

•

als er zodanige relaties of banden met de betrokken organisatie in de afgelopen vijf jaar zijn

kwalificatie;
geweest.
Ondergetekenden verklaren bij het uitvoeren van zijn/haar taken overeenkomstig het
bovenstaande te handelen.
Namens het NCP NLQF:
Programmaraad, Commissie Kwaliteit, Commissie Inschaling, experts en het bureau.
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