Datum
september 2022
Onderwerp
Kennisgeving uitvoering Toets Nieuwe Opleiding vanaf 1 september 2022

Beste lezer,
Met dit bericht informeert de NVAO u over de uitvoering van de Toets Nieuwe Opleiding
(TNO). Ruim anderhalf jaar ervaring met beoordelen tijdens corona heeft consequenties
gehad voor de toetsingsprocedures. De positieve ervaringen die we in die tijd met elkaar
hebben opgedaan, willen wij vasthouden. Geheel in lijn met de WHW, het
beoordelingskader en de European Standards and Guidelines (ESG) krijgen de
onderstaande onderwerpen een plaats in de TNO-procedures vanaf 1 september 2022.
Indienen aanvraag
•
Het volstaat om alle documenten behorend bij een TNO-aanvraag digitaal in te
dienen via de website van de NVAO.
•
Direct bij het indienen van de aanvraag geeft u de voorkeur aan voor een fysiek of
een online locatiebezoek. Die voorkeur hoeft u niet nader te onderbouwen en is
leidend voor de panelsamenstelling en het locatiebezoek. Als uw voorkeur niet
haalbaar blijkt te zijn, dan ontvangt u tijdig bericht.
•
Bij de aanvraag dient u tevens een verzoek voor indeling in een visitatiegroep in
(https://www.nvao.net/nl/nieuws/2022/10/indelen-visitatiegroepen-gewijzigd-per1-oktober.
Start procedure
•
De instelling dient bij de aanvraag een compleet informatiedossier 1 in. De NVAO
voert een toets op compleetheid uit. Mochten bepaalde elementen ontbreken dan
ontvangt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht.
•
De NVAO besluit over de uitvoering van het locatiebezoek (fysiek of online) en zal
daarbij rekening houden met de voorkeur van de instelling.
Online vooroverleg
•
Het vooroverleg van het panel is online en vindt plaats (ruim) voor het locatiebezoek.
Het vooroverleg kan ertoe leiden dat het panel bijkomende vragen stelt, aanvullende
informatie opvraagt, verheldering van inhoudelijke punten wenst en/of alvast
gespreksonderwerpen deelt die in ieder geval aan de orde komen tijdens de gesprekken.
Locatiebezoek fysiek of online
Een fysiek locatiebezoek vindt op een vooraf afgesproken locatie plaats.
1 Zie paragraaf 3.4.1 van het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs
Nederland (september 2018) voor informatie over het informatiedossier.
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Bij een online locatiebezoek gaat het NVAO-panel in videovergaderingen met
verschillende vertegenwoordigers van de instelling in gesprek. Panelleden kunnen hierbij
vanuit een eigen of gezamenlijke locatie deelnemen. U bepaalt de organisatie voor de
deelname van de gesprekspartners aan de verschillende sessies. Ongeacht de locatie
vinden de gesprekken tussen het panel en de gesprekspartners in vertrouwen plaats. Het
is niet toegestaan opnames te maken van de gesprekssessies en de terugkoppeling.
Adviesrapport
•
De NVAO blijft het rapportageformat gebruiken voor het uitgebreide en het
beknopte adviesrapport dat is geïntroduceerd in de tijdelijke regeling.
Voor eventuele vragen over de TNO-procedure kunt u een mail sturen aan
info@nvao.net.
Hoogachtend,

mr. Luut Kroes
(directeur Nederland NVAO)

