Accreditatie bachelor in de
verpleegkunde
Hier kan je de procedure vinden voor de accreditatie van de Bachelor in de verpleegkunde.
Deze accreditaties voor deze professionele bacheloropleiding werden door VLUHR-KZ uitgevoerd en volgens
het oude beoordelingskader 'opleidingsaccreditatie 2015-2021'.

ALGEMENE INFORMATIE
De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs in 2016 (Hilde Crevits), en de Vlaamse Hogescholenraad hebben in 2016 het
volgende gezamenlijk afgesproken:
de ambtshalve verlening van de accreditatietermijnen van de professionale bacheloropleiding verpleegkunde tot het einde
van het academiejaar 2021-2022 zodat de visitaties op basis van het vernieuwde curriculum kunnen plaatsvinden wanneer
dat curriculum ook volledig is uitgerold.

De visitaties voor de bachelor in de verpleegkunde worden uitgevoerd door VLUHR-KZ.

Instellingen moeten hun aanvraag bij NVAO indienen voor 30/05/2022, ook indien het rapport nog niet werd opgeleverd.

De aanvraag dient te bevatten:
Ondertekende aanbiedingsbrief van het instellingsbestuur;
(indien al opgeleverd) het beoordelingsrapport, geschreven door VLUHR-KZ.

STAPPENPLAN
BEOORDELINGSPROCEDURE
coördinatie door VLUHR-KZ
De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door VLUHR-KZ. De beoordelingsprocedure resulteert in een
gepubliceerd beoordelingsrapport, waarmee de...
De beoordelingsprocedure wordt gecoördineerd door VLUHR-KZ. De beoordelingsprocedure resulteert in een
gepubliceerd beoordelingsrapport, waarmee de opleiding (instelling) een accreditatieprocedure kan opstarten bij de
NVAO.

AANVRAAG
Deadline: 30/05/2022
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De aanvraag dient bij NVAO ingediend te worden voor 30/05/2022, ook indien er nog geen rapport werd
opgeleverd!
De aanvraag dient bij NVAO ingediend te worden voor 30/05/2022, ook indien er nog geen rapport werd opgeleverd!

CONTROLE ONTVANKELIJKHEID AANVRAAG
berichtgeving over ontvankelijkheid ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag om na te gaan of aan de vormvereiste voldaan is.
Indien de aanvraag onontvankelijk is, word...
De NVAO controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag om na te gaan of aan de vormvereiste voldaan is. Indien
de aanvraag onontvankelijk is, wordt de instelling daarvan op de hoogte gebracht binnen een termijn van 15
kalenderdagen. De instelling dient vervolgens in overleg met de procescoördinator de aanvraag te vervolledigen
binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Indien niet tijdig een volledig dossier wordt ingediend, wordt de aanvraag
definitief onontvankelijk verklaard.

BESLUITVORMING NVAO
binnen 3 maanden na ontvangst van de aanvraag
De NVAO neemt binnen een ordetermijn van drie maanden na ontvangst van de aanvraag, een
accreditatiebesluit en bezorgt vóór het verstrijken van de ...
De NVAO neemt binnen een ordetermijn van drie maanden na ontvangst van de aanvraag, een accreditatiebesluit en
bezorgt vóór het verstrijken van de ordetermijn een ontwerp accreditatiebesluit en het onderliggende
beoordelingsrapport van de commissie aan het instellingsbestuur. De NVAO komt op basis van het
beoordelingsrapport van de commissie tot een accreditatiebesluit, conform de beoordelingsschaal en beslisregels
zoals beschreven in het beoordelingskader. De NVAO kan in haar besluit gemotiveerd afwijken van het advies in het
beoordelingsrapport. Bij de opmaak van het ontwerpbesluit, kan de NVAO de instelling en/of de commissie om
aanvullende informatie, toelichtingen en verduidelijkingen vragen. Alvorens het accreditatiebesluit definitief vast te
stellen, biedt de NVAO het instellingsbestuur de mogelijkheid om binnen een vervaltermijn van 15 kalenderdagen, die
ingaat de dag na deze van ontvangst opmerkingen en/of bezwaren te formuleren op het ontwerp accreditatiebesluit
en/of het onderliggende beoordelingsrapport. Waar nodig worden de ontwerpen bijgesteld. Na de
besluitvormingsprocedure publiceert de NVAO het accreditatiebesluit en onderliggende beoordelingsrapport op haar
website en bezorgt ze beide documenten aan de Vlaamse minister van onderwijs.

TARIEVEN
Nadat de aanvraag ontvankelijk is, ontvangt de instelling de vraag om de kostprijs van de opleidingsaccreditatie in één keer te
betalen. Het tarief* voor deze procedure wordt vastgelegd door de Vlaamse minister van Onderwijs.
Tarief accreditatieprocedure NVAO op basis van een beoordeling uitgevoerd door een ander extern evaluatieorgaan: 884,00
euro

* Vanaf 2020 worden de bedragen, vermeld in het eerste lid, en de bedragen die de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs
bepaald heeft overeenkomstig dit lid, aangepast aan de jaarlijkse stijging van de index van de consumptieprijzen (CHO, artikel
II.124/1, tweede lid).
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