Frequently Asked Questions Toets Nieuwe Opleiding
Categorie
Vraag
TNO: Algemeen

Antwoord
De procedure kent drie mogelijke eindoordelen: positief, positief onder voorwaarden en negatief.

Beslisregels

Wat zijn de beslisregels in de
TNO procedure?

Negatief advies en dan?

Besluit

CDHO

Doorlooptijd
Informatie
dossier

Binnen welke termijn dient
de nieuwe opleiding
geregistreerd te zijn in
CROHO?
Hoe verhoudt de procedure
van de CDHO zich tot de
TNO procedure van de
NVAO?
Hoeveel tijd neemt de TNO
procedure bij de NVAO in
beslag?
Hoeveel pagina’s mag het
informatiedossier beslaan?
Wat betekent ‘in detail’
beschreven?

NVAO  Vertrouwen in kwaliteit

Positief onder voorwaarden is alleen mogelijk als het panel acht dat herstel binnen twee jaar (of minder)
realiseerbaar is.
Het NVAO bestuur kan eigenstandig afwijken van het paneladvies.
Indien de procedure leidt tot een negatief paneladvies en/of een negatief besluit staat het de opleiding vrij om op
elk gewenst moment een nieuwe aanvraag in te dienen.
Artikel 5.8 van de WHW vermeldt de registratietermijn van een TNO-besluit: tien maanden (artikel 6.2 lid 9) in het
geval van een bekostigde en zes maanden in geval van een niet-bekostigde instelling. Binnen die termijn dient de
opleiding geregistreerd te zijn in het CROHO.
Informatie daarover is op de website van de NVAO opgenomen bij de procedure accreditatie nieuwe opleiding
onder de tab algemene informatie.
De doorlooptijd van de TNO procedure bij de NVAO is zes maanden bij een volledig dossier ongeacht of het een
beperkte of uitgebreide beoordeling betreft. Dat is van moment van registratie van de aanvraag tot de datum van
het besluit. Als er een vakantie (in het bijzonder de zomervakantie of het kerstreces) in de looptijd van de aanvraag
zit, kan de totale doorlooptijd iets langer dan zes maanden zijn omdat de NVAO schoolvakanties niet meetelt in de
doorlooptijd.
Het informatiedossier is een op zichzelf leesbaar document met een omvang van 15 pagina’s hoofdtekst voor een
beperkte opleidingsbeoordeling en 20 voor een uitgebreide. Dit is exclusief eventuele bijlagen.
In detail beschreven betekent dat voor de beoogde nieuwe opleiding de eerste 60 EC volledig is uitgewerkt en
indien van toepassing, een doorkijk geeft naar de volgende jaren. De plannen zijn voldoende uitgewerkt om het
panel een helder beeld te geven van de beoogde leerresultaten van de gehele opleiding, de inrichting van het
curriculum, de leeromgeving, de toetsing en het docententeam dat de opleiding zal gaan verzorgen. Het
informatiedossier en de bijlagen geven het panel een helder beeld van de beoogde leerresultaten voor de gehele
opleiding, de inrichting van het curriculum, het concept-OER, de leeromgeving, de toetsing en de samenstelling van
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Categorie

Vraag

Zijn uitgewerkte toetsen
noodzakelijk voor een
plantoets?
Bijlagen

Zijn er verplichte bijlagen bij
het informatiedossier?

Aanvullende
informatie
Locatie
bezoek
Nieuwe locatie

Nieuwe variant

Opleidings
duur

Antwoord
het docententeam dat de opleiding zal gaan verzorgen. Voor de eerste 60 EC van de opleiding is alle informatie
over de inhoud van de opleiding en de toetsing in concept beschikbaar. Daarnaast zijn voor een aantal onderdelen
toetsen uitgewerkt. De opleiding maakt inzichtelijk hoe zij aan het eind van het programma de beoogde
leerresultaten zal toetsen.
Om de standaard Toetsing goed te kunnen beoordelen dient het panel zicht te krijgen op het totale systeem van
toetsing. Daaronder vallen toetsbeleid, toetsplan, de borging van de kwaliteit van examinering en toetsing door de
beoogde examencommissie, de toetsen die het leerproces van de studenten ondersteunen en de toetsing van de
beoogde leerresultaten. Dat betekent dat ten minste voor een aantal onderdelen toetsen – in concept - zijn
uitgewerkt en voorgelegd aan de beoogde examencommissie. Het panel krijgt een beeld van de variatie in
toetsvormen en hoe die er binnen de beoogde opleiding uit gaan zien.
Verplichte bijlagen zijn er niet. Het panel moet een goed beeld krijgen van de beoogde opleiding met behulp van het
informatiedossier en het locatiebezoek.
Het panel kan voorafgaand of tijdens het locatiebezoek om aanvullende informatie vragen, Dit is altijd ter
onderbouwing van de oordeelsvorming. Met het oog op de lastenvermindering stelt het panel zich hierin
terughoudend op.
De opleiding kan zelf een voorstel doen voor de inrichting van het programma van het locatiebezoek. De NVAO
heeft een concept programma beschikbaar. Het is handig om dat concept in een vroeg stadium te bezorgen aan de
opleiding.

Is het nodig een TNO aan te
vragen als de opleiding op een Het is niet noodzakelijk om voor het aanbieden van een opleiding op een andere locatie een accreditatie nieuwe
andere locatie wordt
opleiding aan te vragen.
aangeboden?
Een Nederlandse opleiding kan in verschillende varianten worden aangeboden: voltijd, deeltijd en duaal (WHW,
artikel 7.7). De verschillende varianten gelden als één opleiding: er is dus één accreditatiebesluit. Bij de duale
Is het nodig een TNO aan te
opleiding wordt een overeenkomst gesloten tussen instelling, student en werkgever, waarin diverse afspraken zijn
vragen om een nieuwe
vastgelegd, onder andere over de wijze waarop een deel van de opleiding op de werkplek wordt gerealiseerd
variant van de opleiding aan
(WHW, artikel 7.7, leden 2 tot en met 5). De nieuwe variant van een bestaande opleiding op dezelfde locatie kun je
te bieden?
zelf bij DUO aangeven. Let goed op dat bij de eerstvolgende accreditatie de nieuwe variant ook wordt
meegenomen.
De duur van de opleiding en de daaraan gekoppelde bekostiging is een zaak van de CDHO en het ministerie. Je
hoeft in de zelfevaluatie dat niet te verantwoorden. De keuze voor een bepaalde duur van een opleiding op zich is

NVAO  Vertrouwen in kwaliteit

pagina 2 van 5

Categorie

Panel
samen
stelling

Vraag

Wie zorgt er voor de
panelsamenstelling
Panelsamenstelling toets na
drie jaar en toets
voorwaarden

Start

Hoe lang na de positieve
TNO moet de opleiding
starten?

Voorwaarde

Vormvrijheid

Wat betekent vormvrijheid
als het gaat om het
informatiedossier en het
locatiebezoek?

Antwoord
wel weer iets waar het panel zich over kan uitspreken. Zeker als die afwijkt van het gebruikelijke zoals bijvoorbeeld
een deeltijd wo bacheloropleiding in drie jaar aanbieden, of een hbo bacheloropleiding van 180 EC.
In een TNO procedure zorgt de NVAO voor de samenstelling van een panel. De instelling/opleiding kan namen
doorgeven van mogelijke panelleden mits die onafhankelijk zijn van de instelling en de opleiding. Goed gebruik is
om de opleiding te vragen suggesties te doen voor panelleden. In de regel worden niet meer dan twee voorgestelde
panelleden ook daadwerkelijk opgenomen in het NVAO-panel,; de voorzitter is bij voorkeur niet voorgesteld door
de opleiding (om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen). De NVAO benadert de panelleden.
In principe voert hetzelfde panel dat de oorspronkelijke TNO heeft uitgevoerd, de toets na drie jaar of de toets
voorwaarden uit. In beide gevallen zorgt de instelling zelf voor het uitnodigen van de panelleden en de afhandeling
van de procedure.
De wet geeft geen uiterlijke starttermijn na het positief afronden van de TNO. Met het oog op de accreditatie (en
bijkomende beoordeling van gerealiseerde kwaliteit) 5 a 6 jaar na het besluit over de TNO, lijkt het verstandig niet
te lang te wachten met de start.
Let op: Toets na drie jaar
Als een opleiding het besluit positief onder voorwaarden krijgt betekent het dat standaard 1 voldoet en maximaal
op vijf standaarden een ‘voldoet ten dele’. Bij een ‘voldoet ten dele’ voldoet de opleiding in belangrijke mate aan de
basiskwaliteit, maar er zijn verbeteringen nodig om volledig aan de standaard(en) te voldoen. Het panel heeft
vastgesteld dat het realistisch en haalbaar is dat de opleiding binnen twee jaar aantoont dat het de verbeteringen
heeft gerealiseerd.
Het panel formuleert concreet welke voorwaarden worden opgelegd. Let op: voorwaarden zijn uitvoerbaar en
meetbaar. Gaan over het wat (en niet het hoe; dat is de verantwoordelijkheid van de opleiding).
Vormvrijheid is niet verplicht. Het biedt een opleiding de mogelijkheid om de eigenheid te laten zien en kan ook in
delen van het dossier of het locatiebezoek zitten. Vormvrijheid mag niet ten koste gaan van de mogelijkheid van het
panel om een oordeel te vormen.

TNO: Toets na drie jaar
Beslisregels

Wat zijn de beslisregels voor
de toets na drie jaar?
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De achtergrond van de beslisregels voor de toets na drie jaar is vrij technisch en vastgelegd n de WHW (artikel 5.8
lid 1 sub c; artikel 5.19 lid 1 sub b; artikel 5.19 lid 2).
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Categorie

Vraag

Kan het panel in deze toets
besluiten geen oordeel te
vellen?
Inhoud

Wat beoordeelt het panel
precies in de toets na drie
jaar?

Inlevermoment

Eindwerken

Wat gebeurt er als geen
eindwerken beschikbaar zijn?

Panelsamen
stelling

Bestaat het panel uit
dezelfde leden als die de
oorspronkelijke aanvraag
hebben beoordeeld?
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Antwoord
De beoordeling van de toets na drie jaar behoort positief te zijn. Indien de beoordeling negatief uitvalt, wordt de
accreditatie van de TNO ingetrokken tenzij de tekortkomingen binnen afzienbare tijd kunnen worden weggenomen.
Dit kan alleen als de oorspronkelijke TNO beoordeling géén voorwaarden opgelegd heeft gekregen.
Dus bij een negatieve beoordeling van een toets na 3 jaar behoudt de opleiding de accreditatie mits de
tekortkomingen binnen afzienbare tijd kunnen worden weggenomen en de opleiding geen TNO met voorwaarden
heeft opgelegd gekregen.
In een toets na drie jaar kan dat niet. Het panel moet een oordeel geven op de twee inhoudelijke aspecten van de
toets.
In de WHW (artikel 5.7 lid 2 sub a) staat dat na drie jaar de volgende aspecten van kwaliteit worden beoordeeld:
a. het gerealiseerde niveau, gelet op hetgeen internationaal gewenst en gangbaar is, en
b. de deugdelijkheid van beoordeling, toetsing en examinering van de studenten.
Daarvoor gebruiken we standaard 10 en 11 maar strikt genomen zijn het bovenstaande aspecten.
Het adviesdossier van het panel met de beoordeling van de toets na drie jaar dient tweeëneenhalf jaar na het
definitieve besluit te worden ingediend. De NVAO neemt de inleverdatum voor de toets na drie jaar op in haar
besluit.
Het panel beoordeelt in de toets na drie jaar het gerealiseerde niveau. Dat is het gerealiseerde niveau op het
moment van de toets.
Als er geen eindwerken beschikbaar zijn kan het panel toetsen bekijken om het gerealiseerde niveau te bepalen.
Dat is een kwalitatief gegeven en niet kwantitatief. Het panel moet in staat zijn een oordeel te vormen over de
stand van zaken tot op dat moment.
De toets na drie jaar is een voortzetting van de eerdere TNO procedure. Uitgangspunt in de panelsamenstelling is
dat hetzelfde panel terugkomt voor de uitvoering van de toets na drie jaar. Het is aan de instelling/opleiding om
contact met het panel op te nemen en de toets na drie jaar te organiseren. De panelsamenstelling staat beschreven
in het adviesrapport. De NVAO speelt daarin geen rol.
Mocht de panelsamenstelling wijzigen dan dient de samenstelling van het panel wel voor te worden gelegd aan de
NVAO. Hoe een panelaanvraag in z’n werk gaat staat op onze website en is te vinden via de volgende link:
https://www.nvao.net/nl/aanvraag-panel. Onder aan de webpagina staan bestanden die te gebruiken zijn voor de
panelsamenstelling (indien nodig). Een aanvraag indienen kan alleen via webaanvraag@nvao.net.
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Categorie

Vraag

Antwoord

TNO: Toets voorwaarde(n)
Een opleiding krijgt het besluit positief onder voorwaarden als: standaard 1 voldoet en maximaal op vijf standaarden
‘voldoet ten dele’ waarbij het panel het opleggen van voorwaarden adviseert. Het voldoen aan de voorwaarde(n)
dient gerealiseerd te worden binnen de daarvoor gestelde termijn.
Voldoet de opleiding niet aan de voorwaarden dan volgt intrekking van de accreditatie nieuwe opleiding.
Nadat de opleiding heeft voldaan aan de voorwaarde(n) volgt een positief besluit.

Beslisregels
Besluit
Coördinatie

Wie coördineert de toetsing
van de voorwaarde(n)?

Doorlooptijd
Informatiedossier
Inhoud

De opleiding heeft een
voorwaarde gekregen en nu?

Inlevermoment
Panelsamenstelling

Hoe ziet de
panelsamenstelling eruit?
Wie benadert het panel?

Volgens het beoordelingskader 2018 coördineert de opleiding zelf de toetsing van de voorwaarde(n).
Het panel heeft de termijn aangegeven waarbinnen de opleiding aan de voorwaarde(n) dient te voldoen.
De informatie die de opleiding aan het panel aanlevert is alleen gericht op het voldoen aan de voorwaarde(n). Het
informatiedossier beschrijft op welke wijze de opleiding voldoet aan de voorwaarde(n).
In het besluit is de termijn waarbinnen aan de voorwaarde moet zijn voldaan aangegeven. De opleiding gaat nu zelf
aan de slag met de verbeteringen, stelt een informatiedossier op en legt de verbeteringen voor aan het
oorspronkelijke TNO panel.
De toets na voorwaarden dient de instelling bij de NVAO in, uiterlijk de dag waarop de termijn van de
voorwaarde(n) verloopt.
De samenstelling van het panel is in principe gelijk aan die van de oorspronkelijke TNO. Is dat niet het geval dan
dient de opleiding een procedure goedkeuring panelsamenstelling uit te voeren. De NVAO toetst dan of het panel
aan de deskundigheden voldoet.
De opleiding benadert zelf het panel.

Disclaimer: De NVAO streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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