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Informatie (deeltijdopleidingen)

Geacht college, geachte directie,
Hierbij vragen de NVAO en inspectie uw aandacht voor de informatie aan
(potentiële) studenten en meer specifiek voor de informatie over het begrip
deeltijd.
In fo rm a tie

Soms blijkt de informatie over deeltijdse en duale opleidingen vragen op te roepen
bij studenten en visitatiecommissies. Zo komt het voor dat de in
opleidingsinformatie gecommuniceerde studieduur van een deeltijdse opleiding
korter is dan die van de voltijdse.
De NVAO en de inspectie willen met deze brief u vragen om in communicatie
richting (potentiële) studenten een reëel beeld te geven van de totale studielast
(EC), hoe de studiebelasting over de jaren heen is geprogrammeerd en wat
daarmee de te verwachten studieduur is. Dat is belangrijk voor studenten om de
opleiding succesvol te kunnen afronden. Daarnaast is het van belang dat de
studenten geïnformeerd worden over eventuele vrijstellingen en op basis waarvan
die verleend kunnen worden.
In fo rm a tie over deeltijd

Deeltijdopleidingen zijn veelal gericht op studenten die naast hun studie andere
verplichtingen hebben. De wetgeving laat ruimte om tot eigen organisatievormen
van het deeltijdonderwijs te komen. Voor deeltijdstudenten is het van belang dat
zij op grond van uw informatie een reëel beeld krijgen van de te verwachten
studielast en studieduur van een deeltijdopleiding.
We vragen aan alle instellingen om de communicatie over de deeltijd
opleidingsvariant in brochures, studiegidsen, op websites en overige
communicatie naar (potentiële) studenten te bezien en waar nodig te herzien, om
studenten een reëel beeld te geven van wat de opleiding hen biedt en van hen
vraagt. Voor uw informatie staan de wettelijke uitgangspunten betreffende de
studieduur en studielast in de bijlage.
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u
contact met ons
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Met vriendelijke groet,

Drs. R. P. Zevenbergen
Bestuurder
NVAO

Drs. H. M. Martijnse
directeur toezicht hoger onderwijs
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Bijlage: Wettelijke uitgangspunten op een rij
Opleidingen hebben de verplichting om de verplichting om (potentiële)
studenten helder te informeren over de inrichting en organisatie van hun
opleidingen (artikel 7.15 WHW).
een studielast van 240 studiepunten voor een hbo bacheloropleiding
(WHW artikel 7.4b) en een studielast van 180 studiepunten voor een wo
bacheloropleiding (WHW artikel 7.4a). Deze laatste behoudens de
uitzondering genoemd in het betreffende artikel;
de studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten en de
jaarlijkse studielast voor deeltijdopleidingen wordt bepaald door het
instellingsbestuur (WHW artikel 7.4, lid 1 en 3);
zestig studiepunten is gelijk aan 1680 uren studie (WHW artikel 7.4,lid 1).
Eén studiepunt staat dan voor 28 studiebelastinguren;
vrijstellingen worden in individuele gevallen tijdens de studie door de
examencommissie verleend. Wees helder over de voorwaarden waaronder
vrijstellingen verleend kunnen worden. Deze voorwaarden moeten worden
opgenomen in de OER (WHW artikelen 7.12b lid ld en 7.13 lid 2r);

Ivh O re fe re n tie
5326734
NVAO k e n m erk
NVAO/20190504/GK

Pagina 3 van 3

