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Deze richtlijn omschrijft de procedure voor het samenvoegen (verbreden) van opleidingen, de 

zogenoemde ‘planningsneutrale conversie’. 
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Inleiding 

 

Deze richtlijn heeft betrekking op de samenvoeging (verbreding) van opleidingen, de 

zogenoemde “planningsneutrale conversie”. Dit betekent dat twee of meer in het Croho 

geregistreerde opleidingen onder nadere voorwaarden tot één opleiding worden 

samengevoegd zonder het volgen van een toets nieuwe opleiding. 

 

In de artikelen 19 en 20 van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 (Stcrt. 

2014, nr. 19374) is neergelegd dat de NVAO een oordeel dient in te nemen ten aanzien 

van de vraag of het voornemen van een instelling om twee of meer reeds in het Croho 

opgenomen opleidingen samen te voegen tot een verbrede opleiding al dan niet leidt tot 

het verzorgen van een nieuwe opleiding. Met inachtneming van dit oordeel neemt de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vervolgens een beslissing op het 

desbetreffende verzoek van een instelling. 

 

Uitgangspunten  

 
Bepalend voor de effectuering van een samenvoeging (verbreding) van opleidingen is 

de vaststelling dat de verbrede opleiding die uit de samenvoeging voortkomt in 

programmatische zin niet substantieel afwijkt van de inhoud van de betrokken bestaande 

opleidingen.  

 

Uitgesloten van samenvoeging zijn opleidingen waarvan de NVAO heeft besloten dat 

geen accreditatie kan worden verleend of die niet beschikken over een door de Inspectie 

van het Hoger Onderwijs positief beoordeeld visitatierapport. De oorspronkelijke 

opleidingen moeten door de NVAO zijn geaccrediteerd, een accreditatie van 

rechtswege, die niet is gebaseerd op een positief beoordeeld visitatierapport, is 

onvoldoende.  

 

1 Procedure 

1.1 Aanvraag 

De initiatiefnemende instelling legt een onderbouwing van de programmatische effecten 

van de samenvoeging voor aan de NVAO. De samengevoegde opleidingen moeten 

duidelijk zijn terug te vinden in het nieuwe curriculum, zowel in de gemeenschappelijke 

basis als in de specifieke componenten. 

 

Ter onderbouwing dient de instelling bij de NVAO in: 

1. verklaring van het bevoegd gezag van de inititatiefnemende instelling dat sprake is 

van een planningsneutrale conversie; 

2. een heldere, beknopte onderbouwing van de programmatische effecten, inclusief: 

i) opleidingsprogramma’s van de oorspronkelijke opleidingen; 

ii) opleidingsprogramma van de nieuwe, verbrede opleiding. 
 

De benodigde administratieve gegevens, alsmede de wijze van indienen en kosten 

staan beschreven op de website van de NVAO (www.nvao.net). 
 

1.2 Beoordeling 

De NVAO toetst op basis van desk research aan de hand van de overgelegde stukken 

of de samenvoeging programmatisch binnen aanvaardbare grenzen blijft. Indien de 

overgelegde stukken naar haar oordeel onvoldoende zijn, kan de NVAO aanvullende 

informatie vragen. Indien er geen indicaties zijn dat door de samenvoeging (verbreding) 

een nieuwe opleiding wordt ingesteld en het proces dus planningsneutraal verloopt, 

neemt de NVAO het standpunt in dat de toets nieuwe opleiding achterwege kan blijven.  

http://www.nvao.net/
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  NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 

 

1.3 Vervaldatum accreditatie 

Indien voor de samen te voegen opleidingen verschillende vervaldata gelden voor de 

accreditatieperiode, gaat de eerstkomende vervaldatum over op de verbrede opleiding 

die uit de conversie voortkomt.  

 

1.4 Registratie in Croho 

Op het moment van registratie van de verbrede opleiding in het Centraal Register 

Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) vervalt de registratie van de oorspronkelijke 

opleidingen. Dit kan of direct of gefaseerd plaatsvinden. In elk geval zal vanaf het 

moment dat de eerste inschrijving voor de verbrede opleiding openstaat geen eerste 

instroom meer in de oorspronkelijke opleidingen mogelijk zijn. Een instelling dient 

derhalve een afweging te maken tussen de voordelen van de samenvoeging/verbreding 

en de nadelen van het inleveren van bestaande Croho-registraties. 

 

1.5 Bezwaar en beroep 

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht is tegen besluiten van de NVAO bezwaar en 

beroep mogelijk. Zie hiervoor de Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO op de 

website van de NVAO (www.nvao.net). 
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NVAO 
 
Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun 

kwaliteitscultuur. Op basis van NVAO's oordelen worden opleidingen in het hoger 

onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en 

werkt internationaal. 

 

NVAO. Vertrouwen in kwaliteit. 
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