Instructie Toets Voorwaarden Accreditatie Nieuwe Opleiding
Bij een Toets Nieuwe Opleiding kan de NVAO voorwaarden opleggen. Het
besluit is dan positief en er wordt een Accreditatie Nieuwe Opleiding uitgegeven
voor zes jaar. Het einde van die termijn wordt gemarkeerd door
de vervaldatum.
Met betrekking tot de voorwaarden stelt de NVAO een termijn waarbinnen aan
die voorwaarden moet worden voldaan, met een maximum van twee jaar. Die
termijn wordt in het besluit en het CROHO vastgelegd als datum voorwaarden.
Uiterlijk op de datum voorwaarden moet de instelling aan de NVAO een
adviesrapport overleggen waarin een onafhankelijk panel tot de
vaststelling komt of aan de voorwaarden is voldaan. De instelling organiseert
die beoordeling door het panel zélf indien de voorwaardentermijn zes maanden
of meer is.
In de regel wordt hetzelfde panel (inclusief de secretaris) door de
instelling uitgenodigd. De instelling zorgt voor vergoedingen van het panel en
de secretaris. Aan dat panel wordt een dossier overgemaakt waarin de
opleiding aantoont dat aan de voorwaarden is voldaan.
Het panel organiseert de beoordeling zelf, dat kan een schriftelijke beoordeling
zijn, maar er kunnen ook gesprekken worden gevoerd. Het panel stelt een
beoordelingsrapport op naar eigen inzicht, de NVAO heeft een format toets
voorwaarden ter beschikking voor het panel maar het
beoordelingsrapport kan ook een beknopte brief zijn. Het
beoordelingsrapport wordt aan de instelling aangeboden, die het vervolgens als
beoordeling voorwaarden bij de NVAO indient. Zoals geschreven, dat
moet uiterlijk op de datum voorwaarden plaatsvinden.
Alle panels die een beoordeling uitvoeren moeten worden goedgekeurd door de
NVAO. Daarvoor gelden bij deze beoordeling de volgende instructies.
a. Wanneer binnen een half jaar aan de voorwaarden moet
worden voldaan (de datum voorwaarden ligt maximaal zes
maanden na de datum van het definitieve besluit accreditatie
nieuwe opleiding) wordt het panel niet gedechargeerd en is een
aanvraag om goedkeuring niet nodig (onder de conditie dat het
panel in gelijke opstelling optreedt).
b. Wanneer de termijn voorwaarden langer is dan een half jaar óf
de samenstelling van het panel is gewijzigd is een goedkeuring van
het panel noodzakelijk. Dien de aanvraag ten minste twee
maanden vóór de beoordeling door het panel
in! Zie: https://www.nvao.net/nl/procedures/nederland/aanvraagpanelsamenstelling
De NVAO besluit op grond van het adviesrapport door het panel of aan de
voorwaarden is voldaan. Wanneer aan voorwaarden is voldaan besluit de
NVAO tot accreditatie nieuwe opleiding zonder beperkingen.
De vervaldatum van de accreditatie nieuwe opleiding blijft overigens zoals
eerder vastgesteld. De datum voorwaarden wordt geschrapt uit het CROHO.
Bij niet tijdig indienen van de beoordeling én bij niet voldoen aan de
voorwaarden volgt in de regel intrekking van de accreditatie.

