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Expert NCP NLQF 

Context Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) heeft onder andere de taak om private kwalificaties in te schalen in het 
Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) en daarmee te koppelen aan het European Qualification Framework (EQF).  
Het NLQF maakt het mogelijk om niveaus van kwalificaties (zowel publiek als privaat) te vergelijken. Door koppeling van 
het NLQF aan het EQF kunnen Nederlandse kwalificaties ook worden vergeleken met kwalificaties in een 40-tal andere 
Europese landen. Inschalingsverzoeken worden gedaan op basis van zelfevaluatie door de aanvrager. Voor het beoordelen 
van inschalingsverzoeken heeft het NCP NLQF een procedure ontwikkeld waarbij gewerkt wordt met een team van experts. 
Het gaat om het beoordelen van het werk- en denkniveau op basis van beschreven leerresultaten. 
 
Deze expert van het NCP NLQF is verantwoordelijk voor het beoordelen van inschalingsverzoeken van private (niet door de 
overheid gereguleerde) kwalificaties. De kwalificaties die een expert moet beoordelen zijn afkomstig uit uiteenlopende 
branches en bevinden zich op verschillende niveaus.  
 
Een beoordeling wordt uitgevoerd door twee experts. De samenstelling van de expertkoppels wisselt per 
inschalingsverzoek en hangt af van expertise van de experts en niveau/inhoud van de betreffende kwalificatie. De experts 
stellen samen een beoordelingsrapportage op, waarbij in overleg wordt besloten wie de eindredactie voert.  
Op basis van de beoordeling van de experts formuleert de Commissie Inschaling een advies ten aanzien van inschaling 
van de kwalificatie. Hier neemt de Programmaraad uiteindelijk een besluit over.  
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Activiteit: Beoordelen van inschalingsverzoeken van een niet door de overheid gereguleerde kwalificatie 

Omschrijving De expert beoordeelt samen met een tweede expert of de ingediende aanvraag voor inschaling voldoet aan het 
aangevraagde niveau. De in te schalen kwalificatie moet beschreven zijn in termen van leerresultaten. Bij de 
beoordeling gebruikt de expert de descriptoren van het NLQF alsmede de eisen die gesteld worden aan leerresultaten, 
examinering en leerinspanning/arbeidsmarktrelevantie. De beoordeling vindt plaats op basis van de door de aanvrager 
aangeleverde zelfevaluatie en het aangeleverde bewijsmateriaal. De onderbouwing van de bevindingen ten aanzien van 
de kwalificatie verwerkt de expert, in overleg met de andere expert, in een rapportage conform richtlijnen van het NCP 
NLQF. 

Gewenst resultaat De Commissie Inschaling heeft op basis van de rapportage van de experts inzicht in het NLQF-niveau van de voor 
inschaling ingediende kwalificatie. Het rapport van de experts vormt de basis voor het advies dat de Commissie 
Inschaling geeft aan de Programmaraad die vervolgens een besluit neemt over inschaling van de kwalificatie in het 
NLQF. 

Werkzaamheden De expert controleert, na een eerste toetsing door het NCP NLQF, of de aangeleverde informatie ten aanzien van de 
kwalificatie compleet is. Hij constateert of er aanvullingen nodig zijn. Indien dit het geval is geeft hij dit door aan het 
bureau van het NCP NLQF. 
 
De expert maakt concrete afspraken met de collega-expert over taakverdeling, planning etc en houdt daarmee rekening 
met de door het bureau van het NCP NLQF gestelde deadline.  
 
De expert analyseert en structureert de aangeleverde informatie. Daarbij beoordeelt hij of en in hoeverre de 
leerresultaten passen bij de descriptoren van het NLQF op het aangevraagde niveau.  
Hij beoordeelt of de ingezette toetsinstrumenten borgen dat de beschreven leerresultaten met een passende 
examenvorm en op het beoogde niveau worden getoetst. Indien van toepassing beoordeelt hij of ingezette leerinhouden 
aansluiten bij de descriptoren van het NLQF op het aangevraagde niveau. Per descriptor geeft hij op basis van alle 
gevonden informatie een onderbouwd oordeel over het NLQF niveau. 
 
De expert rapporteert zijn eigen oordeel en onderbouwing ten aanzien van het niveau van de verschillende descriptoren 
en bespreekt deze met aan de collega-expert. 
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Activiteit: Beoordelen van inschalingsverzoeken van een niet door de overheid gereguleerde kwalificatie 

In gezamenlijkheid wordt het niveau van de kwalificatie beoordeeld en de onderbouwing wordt conform richtlijnen van 
het NCP NLQF en de werkafspraken voor de experts, vastgelegd in de beoordelingsrapportage.  

Kennis  De expert beschikt over onderstaande kennis en kan deze toepassen om tot een goede onderbouwing en beoordeling 
van het niveau te komen en deze in een rapportage volgens het format van het NCP NLQF weer te geven:  
• Kennis van referentiekaders waaronder het NLQF en EQF.  
• Kennis van/affiniteit met specifieke branches en sectoren 
• Kennis van ontwikkelingen in (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt 
• Kennis van de relatie tussen kwalificering en arbeidsmarkt 
• Kennis van context van beroepen en onderwijsveld 
• Kennis van onderscheid kwalificeren en opleiden 
• Kennis van soorten instrumenten voor kwalificerende toetsing 
• Kennis van de gehanteerde formats van het NCP NLQF 

Vaardigheden  De expert beheerst de volgende vaardigheden en kan deze toepassen om samen met de andere experts tot een goede 
onderbouwing en beoordeling te komen en deze in een rapportage volgens het format van het NCP NLQF weer te geven:  
• Analyseren 
• Beargumenteren 
• Beredeneren 
• Combineren en verwerken 
• Communicatievaardigheden 
• Onder tijdsdruk kunnen werken 
• Onderbouwen 
• Oordelen 
• Ordenen 
• Overtuigen 
• Rapporteren 
• Samenwerken en overleggen 
• Vaardigheid in het werken met digitale systemen (waaronder SharePoint) 
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Activiteit: Beoordelen van inschalingsverzoeken van een niet door de overheid gereguleerde kwalificatie 

Zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid 

De expert formuleert zelfstandig op grond van de door de aanvrager verstrekte en verkregen informatie een eerste 
oordeel over de inschaling van een kwalificatie.  
De expert verdedigt dat oordeel en kan anderen hiervan overtuigen. 
Door het uitwisselen van argumenten bereikt de expert samen met de andere expert consensus en komt hij tot een 
onderbouwd advies over het niveau van de kwalificatie voor de Commissie Inschaling van het NCP NLQF.  
De expert is onafhankelijk, onbevooroordeeld, betrouwbaar en integer en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke 
informatie. 
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