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Inleiding 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2021 de accreditatietermijn van een groot aantal 

opleidingen in het hoger onderwijs verlengd om een betere spreiding van beoordelingen te realiseren. De 

aanpassing van het visitatierooster die nodig was om de gewenste spreiding te bereiken, heeft tot gevolg dat de 

accreditatietermijn van sommige opleidingen met meer dan twee jaar is verlengd.  

 

De minister van OCW heeft aan deze verlenging de voorwaarde verbonden dat de betrokken opleidingen voor de 

oorspronkelijke inleverdatum een schriftelijke verklaring aan de NVAO richten, waaruit blijkt dat er een 

tussentijdse reflectie heeft plaatsgevonden, aan de hand waarvan de NVAO kan vaststellen dat er geen risico’s zijn 

voor de basiskwaliteit van de opleiding. De minister geeft in een brief aan de betrokken instellingen van 31 januari 

2022 het volgende aan over wijze waarop deze tussentijdse reflectie dient te zijn uitgevoerd:  

 

“Het gaat hier nadrukkelijk om een vorm van tussentijdse reflectie zoals die in de regel ook al binnen 

onderwijsinstellingen wordt uitgevoerd. De reflectie kan en mag tot ca. drie jaar voor de oorspronkelijke 

inleverdatum zijn uitgevoerd. Er moet ten minste een onafhankelijk externe beoordelaar bij betrokken 

zijn. Dit kan een ‘peer’ zijn, maar kan ook iemand uit een raad van advies of een vertegenwoordiger van 

het werkveld. De beoordeling moet bovendien besproken zijn met de relevante gremia binnen uw 

instelling, zoals de opleidingscommissie, opleidingsdirecteur, decaan of directie van het 

onderwijsinstituut.  

 

De verklaring moet mede ondertekend worden door de voorzitter van de betreffende 

opleidingscommissie. In de verklaring wordt gerefereerd aan een instemmend advies van de 

opleidingscommissie dat als bijlage wordt bijgesloten.”  

 

De NVAO heeft een procedure opgesteld voor de behandeling van de schriftelijke verklaring die instellingen in de 

komende jaren aan haar zullen voorleggen. Het gaat hier om een marginale toets of de instelling voldaan heeft 

aan de voorwaarde voor de verlenging van de accreditatietermijn van meer dan twee jaar.  

 

 



 

 

 
4 Behandeling Tussentijdse reflectie verlenging accreditatietermijn  

NVAO • Nederland • Vertrouwen in kwaliteit 

 

Behandeling Tussentijdse reflectie  

Uitgangspunten 

De NVAO toetst of instellingen voldaan hebben aan de voorwaarde die de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap heeft gesteld aan de verlenging van de accreditatietermijn van meer dan twee jaar, zoals 

aangegeven in de brief van de minister van 31 januari 2022. Dit houdt het volgende in: 

 

1. Het instellingsbestuur stuurt de NVAO een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat er een tussentijdse 

reflectie heeft plaatsgevonden, aan de hand waarvan de NVAO kan vaststellen dat er geen risico’s zijn voor 

de basiskwaliteit van de opleiding. 

2. De reflectie mag tot ca. drie jaar voor de oorspronkelijke inleverdatum zijn uitgevoerd.  

3. Er moet ten minste een onafhankelijk externe beoordelaar bij betrokken zijn. Dit kan een ‘peer’ zijn, maar 

ook iemand uit een raad van advies of een vertegenwoordiger van het werkveld. 

4. De beoordeling moet besproken zijn met de relevante gremia binnen de instelling, zoals de 

opleidingscommissie, opleidingsdirecteur, decaan of directie van het onderwijsinstituut.  

 

De NVAO beoordeelt of de verklaring van het instellingsbestuur tijdig is ingediend en of de tussentijdse reflectie is 

uitgevoerd op de hierboven beschreven wijze. De NVAO beoordeelt niet de uitkomsten van de tussentijdse 

reflectie. Het is aan de instelling om aan te geven dat er geen risico’s zijn ten aanzien van de onderwijskwaliteit. 

Instellingen kunnen volstaan met de verklaring van het bestuur en deze samen met het advies van de 

opleidingscommissie (indien het een bekostigde opleiding betreft) aan de NVAO sturen. Zij hoeven niet de 

inhoudelijke verslaglegging van de tussentijdse reflectie aan de NVAO voor te leggen ter onderbouwing van de 

verklaring. De NVAO vraagt ook geen nadere onderbouwing van de onafhankelijkheid van de externe beoordelaar 

die bij de beoordeling betrokken is geweest. 

 

De behandeling door de NVAO wordt afgerond met een brief waarin de NVAO verklaart dat de instelling voldaan 

heeft aan de door de minister gestelde voorwaarde voor de verlenging van de accreditatietermijn van meer dan 

twee jaar.  

Tijdige indiening  

Zoals in de brief van de minister is aangegeven, dienen instellingen de schriftelijke verklaring voor de 

oorspronkelijke inleverdatum van de betreffende opleiding aan de NVAO te sturen. De NVAO publiceert op haar 

website een schema waarin is aangegeven wanneer de instellingen de verklaringen over de tussentijdse reflectie 

uiterlijk moeten indienen.   

 

Het is de verantwoordelijkheid van instellingen om de verklaring tijdig in te dienen. De NVAO stuurt instellingen 

hiervoor geen herinneringen. Bij het niet tijdig indienen van de schriftelijke verklaring, zal de NVAO de instelling 

hiervan op de hoogte stellen en tegelijkertijd de minister van OCW informeren. Is de schriftelijke verklaring tijdig 

ingediend, maar voldoet deze inhoudelijk niet aan hetgeen de minister van OCW hierover heeft aangegeven in 

zijn brief, dan kan de NVAO de instelling verzoeken deze binnen redelijke termijn aan te vullen. Dit geldt 

bijvoorbeeld als uit de verklaring blijkt dat de tussentijdse reflectie niet op de door de minister beschreven wijze is 

uitgevoerd. Als de NVAO vaststelt dat de tekortkomingen na deze termijn niet zijn weggenomen, zal de NVAO de 

instelling hiervan op de hoogte stellen en tegelijkertijd de minister van OCW informeren. De minister besluit over 

het vervallen van de verlenging van de accreditatietermijn. 

Maatwerk 

In de brief van de Minister van 31 januari 2022 is ook de optie voor maatwerk benoemd. Maatwerk kan worden 

toegepast indien door toekomstige verschuivingen of tussentijdse aanpassingen mogelijk knelpunten kunnen 

ontstaan die nu niet zijn te voorzien. Bij deze omstandigheden kan een instelling een verzoek tot maatwerk 

indienen bij de NVAO. 
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