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In een gecombineerd accreditatieproces worden de processen rondom NVAO-

accreditatie gecombineerd met de accreditatieprocessen van een (internationale) 

branche- of beroepsorganisatie. De procedures van internationale 

accreditatieorganisaties vertonen vaak grote overlap met de procedures die de NVAO 

hanteert. In een gecombineerd proces worden overlappende delen (denk aan: kritische 

reflectie, panelsamenstelling, locatiebezoek) zo veel mogelijk samengevoegd. 

Opleidingen die kiezen voor een gecombineerd proces hebben zo de mogelijkheid om 

aan de hand van één procedure een dubbele accreditatie te verwerven.  

  

De NVAO streeft naar zo veel mogelijk administratieve lastenverlichting en maatwerk 

voor instellingen en hun opleidingen rondom accreditatie. In dit kader onderzoekt de 

NVAO mogelijkheden om accreditatieprocedures te combineren.  

Verscheidene instellingen in Nederland laten opleidingen niet alleen accrediteren door de 

NVAO, maar ook door een (internationale) branche- of beroepsorganisatie die 

excellentiekeurmerken toekent op basis van een eigen accreditatieprocedure. Door het 

verkrijgen van een keurmerk kan een opleiding zich onderscheiden van vergelijkbare 

programma’s in binnen- en buitenland.  

De gehanteerde accreditatieprocedures kennen vaak grote overlap. Door deze te 

combineren tot één accreditatieproces werkt de NVAO aan lastenverlichting en kunnen 

opleidingen die daarin interesse hebben zich gemakkelijker (internationaal) profileren.  

 

Voor een opleiding betekent de aanvraag van een extra (beroeps)keurmerk extra werk: 

de opleiding dient steeds een accreditatieproces voor de (wettelijke) NVAO-accreditatie 

voor te bereiden en zet daarnaast een vergelijkbaar proces in gang voor het behalen van 

accreditatie door een beroepsorganisatie. Door de twee procedures samen te voegen in 

één proces, daalt voor opleidingen de administratieve lastendruk. Binnen de tot nu toe 

afgesloten overeenkomsten komt dit voornamelijk tot uiting in het aanbieden van één 

kritische reflectie en een gezamenlijke visitatie.  

Inmiddels heeft de NVAO samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met twee 

accreditatieorganisaties voor business schools (AACSB en EFMD), een organisatie voor 

bestuurskunde (EAPAA) en een organisatie voor ontwikkelingsstudies (EADI). 

Nee, een gecombineerd accreditatieproces is niet verplicht, ook niet wanneer binnen een 

discipline een overeenkomst bestaat tussen de NVAO en een branche- of 

beroepsorganisatie. De NVAO verplicht opleidingen niet om een dubbele accreditatie aan 

te vragen. Een overeenkomst maakt een gecombineerd proces mogelijk, maar 

opleidingen kunnen bij iedere accreditatieronde opnieuw besluiten of dit voor hen een 

interessante optie is.  

De NVAO verwelkomt suggesties voor gecombineerde accreditatieprocessen vanuit 

opleidingen en branche- of beroepsorganisaties. Op basis van de suggesties doet de 

NVAO onderzoek naar interesse voor een gecombineerd proces onder relevante 

opleidingen en organisaties. Bij voldoende interesse worden de accreditatiekaders 

vergeleken (standaarden, panelsamenstelling, bezoekprogramma, adviesrapport, etc.) en 

wordt een conceptovereenkomst opgesteld.  
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De conceptovereenkomst wordt vervolgens besproken met alle belanghebbenden. Na 

eventuele wijzigingen in de conceptovereenkomst kan een definitieve overeenkomst 

worden getekend.  

Een samenwerkingsovereenkomst omschrijft de voorwaarden voor een gecombineerd 

accreditatieproces. Elementen zijn onder meer een vergelijking van accreditatiekaders, 

beschrijving van een gecombineerd expertpanel en -bezoek, afspraken rondom kritische 

reflectie en adviesrapport, toepassing van bijzonder kenmerken, accreditatieduur en 

besluitvorming. Reeds gesloten overeenkomsten vindt u op de website van de NVAO 

(https://www.nvao.net/actueel/publicaties/internationale-samenwerkingsovereenkomsten)   

Vooralsnog zijn er alleen gecombineerde accreditatieprocessen mogelijk voor 

opleidingsbeoordelingen (volgens het beperkte of uitgebreide kader), niet voor de 

instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) of een toets nieuwe opleiding (tno).  

Tijdens het opzetten van een gecombineerd accreditatieproces worden de NVAO kaders 

goed in de gaten gehouden. Deze kaders, die de kwaliteit van accreditatieprocessen 

bewaken, dienen ook in een gecombineerd proces volledig afgedekt te worden. De 

NVAO onderhoudt korte lijnen met betrokken organisaties, waardoor eventuele 

problemen veelal snel kunnen worden opgelost.  

U kunt met een internationaal accreditatierapport bij de NVAO accreditatie aanvragen  

wanneer over een dergelijke erkenning een overeenkomst is gesloten tussen de NVAO 

en de betreffende organisatie (bijvoorbeeld in geval van joint programmes, beoordeeld 

door de Akkreditierungsrat).  

In Nederland is het niet mogelijk om andere buitenlandse accreditaties equivalent te laten 

verklaren. Opleidingen die recent geaccrediteerd zijn door een internationale 

accreditatieorganisatie en die ook door de NVAO geaccrediteerd wensen te worden, 

dienen de reguliere aanvraagroute te volgen. Voor toekomstige accreditaties kan het 

opzetten van een gecombineerd proces onderzocht worden om de lasten te verlagen. 

 

Voor informatie en vragen over gecombineerde accreditatieprocessen kunt u contact 

opnemen mevrouw Anne Martens, NVAO beleidsmedewerker (a.martens@nvao.net).   
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