
   

 

Substantiёle wijzigingen in kwalificaties 

In de procedures van het NCP NLQF is opgenomen dat de eigenaar van een kwalificatie, het NCP 

NLQF op de hoogte moet stellen van substantiële wijzigingen betreffende de validiteit of de inhoud 

van de kwalificatie, teneinde de validiteit van de organisatie en/of de inschaling van de kwalificatie 

te behouden of opnieuw te beoordelen.  

 

Wat is een substantiële wijziging? 

Iedere wijziging waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze door de betreffende 

commissie van het NCP NLQF in aanmerking moet worden genomen om met volle kennis van 

zaken een beslissing te kunnen nemen of een beoordeling te kunnen doen is substantieel en dient 

derhalve te wordengemeld.  

 

Voorbeelden van substantiële wijzigingen:  

 

Validiteit 

Een wijziging is substantieel in geval van één of meerdere wijzigingen in:  

1 De rechtspersoonlijkheid van de aanvrager; 

2 Het eigendomsrecht van de kwalificatie;  

3 De continuiteit van de organisatie; 

4 De examinering (bijvoorbeeld: verhouding interne-externe leden examencommissie wijzigt, 

wijze van externe borging verandert, de scheiding tussen opleiden en examineren wordt op 

andere wijze bewerkstelligd, aanzienlijke veranderingen in het examenreglement); 

5 Kwaliteitsborging (bijvoorbeeld: wijziging in gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem, 

verhouding interne-externe leden Commissie van Beroep wijzigt, aanzienlijke veranderingen in 

de geschillenregeling).   

 

Inschaling  

Een wijziging in de kwalificatie is substantieel als:  

1 een verandering plaatsvindt in de aard van en/of in het aantal kerntaken (of soortgelijke 

begrippen die verwijzen naar een onderdeel van een kwalificatie).  

2 kwalificaties worden samengevoegd of gesplitst.  

3 het een wijziging betreft in de samenhang tussen de leerresultaten en de kwalificerende 

examinering.  

4 de tenaamstelling van de kwalificatie verandert.  

5 het een wijziging betreft aangaande de leerinspanning.  

 

Werkwijze 

U wordt verzocht substantiële wijzigingen te melden aan het NCP NLQF via info@ncpnlqf.nl.  

Bovengenoemde lijst is niet uitputtend. Bij twijfel of een wijziging substantieel is, dient u het NCP 

NLQF ook op de hoogte te stellen.  

Het NCP NLQF bepaalt vervolgens of en hoe een nieuwe beoordeling gedaan dient te worden.  
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