Procedure herbeoordeling validiteit
Inleiding
Organisaties die hun kwalificatie willen laten inschalen in het NLQF kunnen hiertoe een
inschalingsverzoek doen bij het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. Zij 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.
Hieronder wordt de procedure voor herbeoordeling van de validiteit beschreven.

Procedure
1

Een jaar voordat de validiteitstermijn afloopt ontvangt de organisatie van het NCP NLQF een
brief waarin wordt vermeld dat de toekenning van de validiteit verloopt en dat de
herbeoordeling van start gaat indien de organisatie de geldigheid van de validiteit wenst te
verlengen met 6 jaar. De termijn van een jaar wordt gehanteerd om er zeker van te zijn dat de
validiteitsgoedkeuring kan worden verlengd voordat de geldigheid van de initiële beoordeling
verloopt. In de brief wordt duidelijk gemaakt dat het NCP NLQF de beoordeling 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.

2

De organisatie wordt gevraagd om een korte schets te geven van ontwikkelingen in de
afgelopen 6 jaar op het vlak van examinering en kwaliteitsborging. Indien er sprake is van
wijzigingen, dan wordt de organisatie gevraagd de nieuwe situatie ook te schetsen en deze te
onderbouwen met relevant bewijsmateriaal in het beoordelingsdocument als onderdeel van het
informatiedossier. Ten behoeve van de herbeoordeling is in het beoordelingsdocument een
hoofdstuk toegevoegd om de gevraagde informatie weer te geven. 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 beoordelingsdocument.

3

In de herbeoordeling validiteit worden in principe dezelfde criteria beoordeeld als in de initiële
beoordeling het geval was, tenzij tijdens de toekenningsperiode van 6 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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1

De onderdelen rechtspersoonlijkheid (onderdeel A), eigendomsrecht van de kwalificatie
(onderdeel B) en continuïteit van de organisatie (onderdeel C) worden dus niet standaard
herbeoordeeld, tenzij er sprake is van een substantiële wijziging of als er op deze onderdelen
voorwaarden en aandachtspunten zijn geformuleerd tijdens de eerste beoordeling. In dat geval
wordt de aanvrager gevraagd ook op deze onderdelen een korte schets te geven van
ontwikkelingen in de afgelopen 6 jaar, en indien van toepassing om de nieuwe situatie te
schetsen en deze te onderbouwen met relevant bewijsmateriaal.
In het herbeoordelingsproces wordt geen onderscheid gemaakt tussen organisaties die bij de
start een uitgebreide, beperkte of NLQF-NRTO validiteitstoets hebben gehad.
4

Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid en
beoordeelbaarheid. Indien het dossier in behandeling kan worden genomen, ontvangt de
organisatie een ontvangstbevestiging en een factuur. De kosten voor een
herbeoordelingsprocedure bedragen € 1.000,-. Wanneer de aanvraag niet compleet en/of niet
beoordeelbaar is, wordt de organisatie hierover geïnformeerd en wordt het dossier niet in
behandeling genomen. Er worden nadere afspraken gemaakt voor het vervolg. De organisatie is
zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van het herbeoordelingsdossier.

5

De Commissie Kwaliteit beoordeelt op basis van het dossier of er sprake is van vertrouwen ten
aanzien van de validiteit van de organisatie en of dat nog steeds van toepassing is en
formuleert een advies aan de Programmaraad over het al dan niet verlengen van de validiteit
met 6 jaar.

6

Het besluit over het verlengen van de validiteit met 6 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. Bij een positief besluit en dus
verlenging van de validiteit blijft de organisatie aan de voorwaarden voldoen voor het indienen
van inschalingsverzoeken.
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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