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1. Panelsamenstelling 

De Wet accreditatie op maat stelt dat de datum van de goedkeuring van het panel voor 

visitaties door de NVAO leidend is voor het in de beoordeling te hanteren kader. Panels die 

zijn goedgekeurd na inwerkingtreding van de nieuwe wet, hanteren het kader 2018 (hierna 

ook genoemd: het nieuwe kader). Heeft de goedkeuring plaatsgevonden voor dat moment, 

dan hanteert het panel nog het kader 2016 (hierna ook genoemd: het oude kader).  

 

 Tot en met 15 december 2018 kunnen instellingen nog aanvragen indienen om 

goedkeuring van een panel op basis van de eisen in het kader 2016. Als de 

besluitvorming hierover voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet en het 

nieuwe kader kan worden afgerond, zal het panel het kader 2016 hanteren in de 

beoordeling.  

 De NVAO spant zich in om de aanvragen die tot en met 15 december 2018 zijn 

ingediend, voor 1 februari 2019 afgehandeld te krijgen. Mocht de afhandeling 

meer tijd vergen en de besluitvorming na de inwerkingtreding van de nieuwe wet 

plaatsvinden, dan geldt het nieuwe kader en kan bijstelling van de aanvraag nodig 

zijn.  

 Aanvragen die na 15 december 2018 worden ingediend, dienen aan de eisen van 

het nieuwe kader en de nieuwe wet te voldoen. De formele besluitvorming over 

deze aanvragen vindt daarom pas plaats na 1 februari 2019.  

 Met ingang van 1 februari 2019 baseert de NVAO haar goedkeuringsbesluiten op 

de nieuwe wet en het nieuwe kader. Panels dienen te voldoen aan het nieuwe 

kader en gebruiken dit in de beoordeling.  

 

De NVAO acht het ongewenst dat binnen een visitatiegroep verschillende 

beoordelingskaders worden gehanteerd. Dit leidt tot de volgende regeling voor de 

goedkeuring van aanvragen met deelpanels: 

 

 Met ingang van de overgangsregeling tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet 

en het nieuwe kader neemt de NVAO pas een goedkeuringsbesluit over een 

aanvraag voor een panel met deelpanels in een visitatiegroep als de aanvraag 

compleet is. 

 Voor aanvragen onder het kader 2016 geldt: is de aanvraag uiterlijk op 15 

december 2018 ingediend en compleet, en is er voor 1 februari 2019 een positief 

goedkeuringsbesluit genomen, dan hanteren de deelpanels het kader 2016.  

 Aanvragen die na 15 december 2018 worden ingediend of gecompleteerd,  dienen 

aan de eisen van het nieuwe wet en het nieuwe kader te voldoen.  

Overgangsregeling Wet accreditatie op maat en Kader 2018 

20 november 2018 

 

Informatie: kader2018@nvao.net   
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De formele besluitvorming over deze aanvragen vindt daarom pas plaats na  

1 februari 2019. Alle deelpanels gebruiken na goedkeuring het nieuwe kader. 

 

2. Accreditatie bestaande opleiding 

 Het in een visitatie te hanteren kader wordt bepaald door het moment waarop de 

NVAO het panel heeft goedgekeurd.  

 Visitaties waarvoor de NVAO het panel vóór 1 februari 2019 heeft goedgekeurd, 

worden uitgevoerd volgens het kader 2016. Het visitatierapport dient te voldoen 

aan de eisen van het kader dat in de beoordeling is gehanteerd en een 

gedifferentieerd oordeel te bevatten.  

 De NVAO neemt na 1 februari 2019 alleen besluiten op basis van de nieuwe wet. 

Daarin stelt zij het eindoordeel over een opleiding vast als positief (al dan niet 

onder voorwaarden) of negatief, ook als het onderliggend rapport op basis van 

een eerder kader is gemaakt en dus een eindoordeel onvoldoende, voldoende, 

goed of excellent bevat. De oordelen op standaarden worden niet in het besluit 

opgenomen. Het rapport wordt met het besluit door de NVAO gepubliceerd, 

inclusief het gedifferentieerd oordeel. 

 

3. Toets nieuwe opleiding 

 Aanvragen voor de toets nieuwe opleiding die voor 1 februari 2019 zijn ingediend, 

worden volgens het kader 2016 behandeld. De beoordeling en besluitvorming 

volgen het oude stelsel. Het besluit krijgt echter de werking van een besluit 

volgens de nieuwe wet: accreditatie nieuwe opleiding.  

 Aanvragen voor de toets nieuwe opleiding die na 1 februari 2019 zijn ingediend, 

zullen volgens het nieuwe kader worden beoordeeld en afgerond met een besluit 

volgens de nieuwe wet.  

 Een aanvraag die op basis van het kader 2016 is voorbereid maar na 1 februari 

2019 wordt ingediend, kan ten opzichte van het nieuwe kader onvolledig blijken 

(bijv. ten aanzien van de motivering van anderstalig onderwijs of een anderstalige 

opleidingsnaam). De NVAO zal dan om aanvulling vragen. Het panel hanteert het 

nieuwe kader. 

 Voor besluiten toets nieuwe opleiding onder voorwaarden die voor 1 februari 

2019 zijn vastgesteld, geldt dat de toetsing van de voorwaarden en de 

besluitvorming van de NVAO volgens het kader 2016 en de oude wet zullen 

plaatsvinden. Dit houdt in dat de NVAO deze toetsing coördineert.  

 

4. Overige bepalingen 

 Herstelperiodes die zijn toegekend voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet 

en het nieuwe kader, worden afgehandeld onder het oude stelsel.  

 Instellingstoetsen die zijn aangevraagd voor de inwerkingtreding van de nieuwe 

wet en het nieuwe kader, worden afgehandeld onder het oude stelsel.  

 Voor gevallen waar de overgangsregeling niet in voorziet, zal de NVAO naar 

bevind van zaken en na overleg met de instelling een hantering van de overgang 

vaststellen.  

 

 

 


