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Vragen digitale aanvraag herbeoordeling inschaling 

Hieronder vind je een overzicht van de vragen die gesteld worden in de digitale aanvraag 
herbeoordeling inschaling per onderdeel. 
Bij elk onderdeel dien je de relevante bijlagen te uploaden, als onderbouwing bij de toelichting die 
je bij de beantwoording van de vraag hebt vermeld. Vermeld daarom in de digitale aanvraag een 
duidelijke verwijzing naar bijlagenummer en paginanummer van de betreffende bijlage. Dit kun je 
aangeven in de antwoordvelden waar die vraag gesteld staat. 

Algemeen 

• Wat is de exacte naam van de kwalificatie zoals vermeld op het diploma/certificaat? 
• Wat is het aantal afgegeven diploma's/certificaten? 
• Zijn er in de afgelopen 6 jaar substantiële wijzigingen geweest die van invloed waren op de 

kwalificatie? 
• Heeft uw organisatie bij de eerste beoordeling aandachtspunten of voorwaarden ontvangen bij 

de goedkeuring van de inschaling ten aanzien van de descriptoren? 

Descriptoren 

• Is er iets gewijzigd ten opzichte van 6 jaar geleden met betrekking tot: 
– De context van het beroep 
– Kennis 
– Toepassen van kennis 
– Probeleemoplossende vaardigheden 
– Ontwikkelvaardigheden 
– Informatievaardigheden 
– Communicatievaardigheden 
– Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

• Zijn er wijzigingen die van invloed zijn geweest? 
• Heeft de wijziging invloed op het aangevraagde niveau? 
• Is er iets gewijzigd in de kennis ten opzichte van 6 jaar geleden? 
• Hebben de wijzigingen invloed gehad op het niveau van de kwalificatie? 

Leerinspanning en arbeidsmarktrelevantie 

• Is er iets gewijzigd in de leerinspanning ten opzichte van 6 jaar geleden? 
• Waarom is de leerinspanning wel of niet gewijzigd in de kwalificatie? Wat is het effect? 
• Is er iets gewijzigd in de arbeidsmarktrelevantie ten opzichte van 6 jaar geleden? 
• Waarom is de arbeidsmarktrelevantie wel of niet gewijzigd in de kwalificatie? Wat is het effect? 
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Examinering 

• Is ten opzichte van 6 jaar geleden een wijziging geweest in 
– de methode van examinering; 
– de relatie toetsmatrijs en leeruitkomsten; 
– de tenaamstelling diploma/certificaat en door wie het is afgegeven? 

• Zijn er wijzigingen die van invloed zijn geweest? 
• Heeft de wijziging invloed op het aangevraagde niveau? 
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