Checklist eisen aan projectleiders in NTA 8058
Par NTA
8058

Eis NTA 8058

Aard van de zelfverklaring

7.3

1)

De projectleider verklaart te
voldoen aan de in 7.3 gestelde
eisen ten aanzien van
juridische kennis en ervaring
en te beschikken over de
kennis en vaardigheden en
ervaring die nodig zijn voor het
op doeltreffende, doelmatige,
systematische en consistente
wijze uitvoeren en leiden van
een aanbestedingsaudit op
basis van deze NTA en voor
het op doelmatigheid en
doeltreffendheid beoordelen
van bedrijfsprocessen die
verband houden met de
aanbestedingspraktijk.

7.3

a) de projectleider moet

Bezit van zeer grondige
kennis van en ervaring
met het
aanbestedingsrecht die
nodig is om de
aanbestedingspraktijk te
kunnen toetsen aan deze
NTA

Opmerkingen

Het is mogelijk dat twee
personen gezamenlijk als
projectleider optreden, mits zij
gezamenlijk over de onder 1)
en 2) vereiste juridische kennis
en ervaring en auditkennis, vaardigheden en -ervaring
beschikken. Het betekent dat
geregistreerde projectleiders
niet over alle door de NTA
8058 vereiste kennis en
vaardigheden hoeven te
beschikken. De CI moet
waarborgen dat bij gezamenlijk
optreden als projectleider alle
vereiste kennis en ervaring is
afgedekt.

Kan worden aangetoond op
basis van een verklaring van
relevante werkgevers of van de
organisatie waar de
projectleider werkzaam is

Kan worden aangetoond met
een gewaarmerkte kopie van
een diploma.

b) de projectleider moet
aantoonbaar beschikken
over een diploma
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Toetsingsmethodiek
(alleen van toepassing bij
controleonderzoeken)

Gedurende de afgelopen vijf
jaar betekent ‘5 jaar achtereen
in de afgelopen 5 jaar’.
Actief werkzaam betekent ten
minste 20 uur per week
werkzaamheden hebben
verricht op het gebied van het
aanbestedingsrecht.

gedurende de afgelopen
vijf jaar actief werkzaam
zijn geweest op het gebied
van het
aanbestedingsrecht,
bijvoorbeeld blijkend uit
een verklaring van
relevante werkgevers of
van de onderneming
waaraan de projectleider
verbonden is;

7.3

Aard van onderliggende
bewijsmateriaal
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rechtsgeleerdheid op
masterniveau behaald aan
een universiteit binnen de
EU of over een diploma
waarmee een daarmee
gelijkwaardig kennis- en
denkniveau wordt
gewaarborgd; en

7.3

Opmerkingen

Kan worden aangetoond door
een verklaring van het
betreffende opleidingsinstituut
betreffende het docentschap

c) de projectleider moet in de

Kan worden aangetoond door
een gewaarmerkte kopie van
een Grotius diploma of een
daaraan gelijkwaardig diploma

d) de projectleider is
aantoonbaar in het bezit
van het diploma Grotius
specialisatieopleiding
Europees en Nederlands
Aanbestedingsrecht of een
daaraan gelijkwaardig
diploma.
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Toetsingsmethodiek
(alleen van toepassing bij
controleonderzoeken)

Voor een ‘gelijkwaardig’
diploma kan worden
aangesloten bij de
Diplomarichtlijn van de EU (in
NL de Wet Diploma Erkenning)

afgelopen vijf jaar
aantoonbaar één keer of
meerdere keren als docent
hebben opgetreden bij de
Grotius
specialisatieopleiding
Europees en Nederlands
Aanbestedingsrecht of een
daaraan gelijkwaardige
opleiding; en/of
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7.3

2) Beschikking over kennis en
vaardigheden en ervaring die
nodig zijn voor het op
doeltreffende, doelmatige,
systematische en consistente
wijze uitvoeren en leiden van
een aanbestedingsaudit op
basis van deze NTA en voor
het op doelmatigheid en
doeltreffendheid beoordelen
van bedrijfsprocessen die
verband houden met de
aanbestedingspraktijk.

7.3

De vereiste kennis en
vaardigheden kan blijken uit
het volgen van een
audittraining gedurende ten
minste twee dagdelen die is
gericht op de uitvoering van
audits op basis van de NTA
8508 dan wel daaraan
gelijkwaardige audits.

Kan worden aangetoond door
een certificaat voor of
verklaring van deelname met
goed gevolg aan een
audittraining zoals bedoeld in
7.3 van de NTA.

Bij gelijkwaardige audits kan
bijvoorbeeld ook worden
gedacht aan audits van het
inkoopsysteem van
aanbestedende diensten met
behulp van het MSU+-model,
het zogenoemde
‘stoplichtenmodel’ of een
daaraan gelijkwaardig model.

7.3

De vereiste ervaring moet
blijken uit bewijs dat
gedurende de afgelopen vijf
jaar ervaring is opgedaan als
projectleider of
zaakdeskundige bij ten minste
twee volgens NEN-EN 45503
of deze NTA uitgevoerde

Kan worden aangetoond door
auditrapporten waaruit blijkt dat
is opgetreden als projectleider
of zaakdeskundige bij de in 7.3
van de NTA genoemde typen
audits

Bij gelijkwaardige audits kan
bijvoorbeeld ook worden
gedacht aan audits van het
inkoopsysteem van
aanbestedende diensten met
behulp van het MSU+-model,
het zogenoemde
‘stoplichtenmodel’ of een
daaraan gelijkwaardig model
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Aard van onderliggende
bewijsmateriaal

Toetsingsmethodiek
(alleen van toepassing bij
controleonderzoeken)

Opmerkingen

Tot de genoemde kennis en
vaardigheden behoren ook
kennis en vaardigheden op het
gebied van auditprincipes, procedures en –technieken.
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Opmerkingen

aanbestedingsaudits of
daaraan gelijkwaardige audits.
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