Procedure herbeoordeling inschaling
Inleiding
Organisaties die hun kwalificatie willen laten inschalen in het NLQF kunnen hiertoe een
inschalingsverzoek doen bij het Nationaal Coördinatiepunt NLQF en moeten op twee aspecten
goedkeuring verkrijgen; validiteit van de organisatie (voorwaardelijk) en inschaling van de
kwalificatie in het NLQF. De goedkeuring en toekenning die aanvragers ontvangen is zes jaar
geldig. De validiteit van de organisatie en inschaling van de kwalificatie worden na deze zes jaar
herbeoordeeld.
In deze handleiding wordt de procedure voor herbeoordeling van de inschaling beschreven.

Procedure
1

Een jaar voordat de inschalingstermijn afloopt ontvangt de organisatie van het NCP NLQF een
brief waarin wordt vermeld dat de toekenning van de inschaling verloopt en dat de
herbeoordeling van start gaat indien de organisatie de inschaling wenst te verlengen met zes
jaar. De termijn van een jaar wordt gehanteerd om er zeker van te zijn dat de toekenning van
de inschaling kan worden verlengd voordat de geldigheid van de initiële inschaling verloopt.
In de brief wordt duidelijk gemaakt dat het NCP NLQF de herbeoordeling baseert op het
oorspronkelijke aanvraagformulier, voorwaarden en aandachtspunten uit de eerste beoordeling
en eventuele tussentijds gemelde substantiële wijzigingen. De organisatie ontvangt deze
informatie van het NCP NLQF.
Het NCP NLQF geeft een deadline aan wanneer het herbeoordelingsdossier moet zijn ingediend.
De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van het herbeoordelingsdossier.
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In het oorspronkelijke aanvraagformulier wordt een kolom toegevoegd ten behoeve van de
herbeoordeling. De organisatie dient inzichtelijk te maken welke wijzigingen in de kwalificatie
van toepassing zijn. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op de descriptoren, de
leerinspanning, arbeidsmarktrelevantie en de examinering. De organisatie geeft aan wat er is
gewijzigd, waarom het is gewijzigd en hoe de wijziging zijn uitwerking vindt in de praktijk.
Richtinggevend hierbij zijn de vragen/punten uit het aanvraagformulier. Tevens dient verwezen
te worden naar bijbehorend bewijsmateriaal.
De organisatie onderbouwt ook wat de eventuele gevolgen zijn voor het niveau van de
descriptoren of van de gehele kwalificatie als gevolg van de wijzigingen. Daarnaast geven zij
indien van toepassing aan op welke manier de wijzigingen gerelateerd zijn aan ontwikkelingen
in het werkveld.
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In de herbeoordeling worden in principe dezelfde criteria beoordeeld als in de initiële
beoordeling het geval was, tenzij tijdens de toekenningsperiode van zes jaar criteria en/of de
procedure zijn gewijzigd door het NCP NLQF. In dat geval gelden de nieuwe eisen in de
herbeoordelingsprocedure en kan de organisatie op deze punten alsnog aanvullend beoordeeld
worden. Het NCP NLQF biedt hierbij informatie en indien nodig ondersteuning.
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Indien een sideletter bij de initiële beoordeling van toepassing was, maakt deze expliciet
onderdeel uit van de herbeoordeling.
Indien aard en/of omvang van de wijzigingen in de kwalificatie dermate groot is, behoudt het
NCP NQLF zich het recht voor om de herbeoordeling als een nieuwe inschaling te beschouwen.
Bijvoorbeeld als de leerresultaten van de ingeschaalde kwalificatie zodanig wijzigen dat een
(deels) nieuwe kwalificatie ontstaat waarbij tevens een ander niveau van toepassing is. Als de
herbeoordeling volgens het NCP NLQF een nieuwe inschaling zou moeten zijn, wordt hierover
met de aanvragende organisatie overlegd.
4

Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid en
beoordeelbaarheid en stuurt de organisatie een ontvangstbevestiging en een factuur. De
kosten voor een herbeoordelingsprocedure bedragen 1000 euro exclusief BTW. Wanneer de
aanvraag niet compleet en/of niet beoordeelbaar is, krijgt de organisatie hiervan bericht en
heeft vervolgens 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten of informatie aan te
leveren.
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De Commissie Inschaling beoordeelt of op basis van de wijzigingen het toegekende NLQF
niveau nog steeds van toepassing is op de kwalificatie en formuleert op basis van het dossier
een advies aan de Programmaraad over het al dan niet verlengen van de inschaling van de
kwalificatie met zes jaar.
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Het besluit over het verlengen van de inschaling van de kwalificatie met zes jaar wordt
genomen door de Programmaraad van het NCP NLQF. De organisatie ontvangt een brief met
het besluit van de Programmaraad met daarbij de beoordelingsrapportage. Indien de
organisatie het niet eens is met de beslissing van de Programmaraad, kan beroep aangetekend
worden tegen de beslissing bij de Commissie van Beroep.
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Bij een positief besluit en dus verlenging van de inschaling van de kwalificatie wordt de
geldigheid van de inschaling aangepast in het register van het NCP NLQF. Dit register is te
raadplegen op de website www.nlqf.nl.
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