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Geacht college,
In oktober 2019 hebt u van de NVAO een brief ontvangen waarin de herstelprocedure
voor de planfase van de kwaliteitsafspraken is toegelicht. Tevens is in december 2019
een bijeenkomst georganiseerd voor instellingen, waar de NVAO de procedure mondeling
heeft toegelicht. Door de beperkende maatregelen om het corona-virus in te dammen is
de situatie zodanig veranderd dat het directe gevolgen heeft voor de beoordelingen van
de kwaliteitsafspraken. De Vereniging Hogescholen (VH), Vereniging van Universiteiten
(VSNU) en de studenten organisaties Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijke
Studentenvakbond (LSVb) zijn met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) en de NVAO overeengekomen dat de procedure voor de herstelbeoordeling van
de planfase van de kwaliteitsafspraken wordt aangepast. In deze brief informeer ik u over
de gevolgen voor de beoordeling.
Ongewijzigd is dat in de eerste vier weken nadat het aanvraagdossier is ingediend, de
NVAO toetst of het dossier compleet is. Tevens bekijkt het panel of het gezien de inhoud
van het dossier vindt of er voldoende basis is om tot een oordeel te kunnen komen. De
NVAO informeert de instelling per e-mail over de compleetheid van het dossier en
bespreekt zo nodig de consequenties hiervan voor de beoordeling. Beide toetsen zijn
echter geen garantie voor een positief eindoordeel over het plan voor de
kwaliteitsafspraken.
Nieuw is dat het panel in principe een beoordeling zal uitvoeren op basis van het
aanvraagdossier en de eventueel extra toegestuurde documenten, zonder een bezoek af
te leggen. Deze beoordeling vindt plaats op de reeds geplande bezoekdag. Het panel
komt (digitaal) bijeen en komt tot een oordeel over de plannen voor de
kwaliteitsafspraken. Het kan zijn dat het panel verduidelijkende vragen heeft, die (digitaal)
gesteld worden aan het instellingsbestuur, de medezeggenschap of de Raad van Toezicht.
Ik verzoek u dan ook om ervoor te zorgen dat de betreffende gesprekspartners op de
beoordelingsdag beschikbaar zijn voor een gesprek met het panel.
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De planning hiervoor kunt u afstemmen met de procescoördinator van de NVAO, nadat
het aanvraagdossier is ingeleverd en nadat de compleetheid van het dossier is vastgesteld
door het panel. De contactgegevens van de NVAO procescoördinator vindt u op de
factsheet.
Het panel rondt de oordeelsvorming op deze dag af en informeert de instelling over het
advies dat het wil uitbrengen aan het bestuur van de NVAO. Als het panel tot de
conclusie komt dat het niet mogelijk is om op basis van alleen de documentatie tot een
oordeel te komen, dan zal het panel de NVAO adviseren dat er alsnog, op een nader te
bepalen moment, een bezoek moet plaatsvinden. Het paneladvies vormt de basis voor
het besluit van het bestuur van de NVAO. Het bestuur van de NVAO beslist over een af
te leggen bezoek.
De vereisten voor het aanvraagdossier wijzigen niet, hiervoor verwijs ik naar het Protocol
Beoordeling kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024 en de brieven die de
NVAO heeft gestuurd in juni en oktober 2019. Het indienen van een digitale versie van
het aanvraagdossier volstaat, hiervoor kunt u terecht op de website van de NVAO:
www.nvao.net/kwaliteitsafspraken.
De NVAO draagt uiteraard zorg voor een gedegen voorbereiding en de begeleiding van
de panels, ook in deze bijzondere situatie.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar
kwaliteitsafspraken@nvao.net.
Met vriendelijke groet,

Dr. A.H. Flierman
(voorzitter)

