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Dit protocol bevat de eisen behorend bij een NVAO beoordelingsprocedure die losstaat van het
NVAO beoordelingskader. Het document beschrijft tevens de aan de procedure verbonden
werkwijze.
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Verdere informatie
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Inleiding
Dit protocol is bedoeld voor hogeronderwijsinstellingen die overwegen een aanvraag te
doen voor het beoordelen van een nevenvestiging in het buitenland waar een al in
Nederland bestaande en geaccrediteerde opleiding zal worden aangeboden.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beslist over de aanvraag en
vraagt daarvoor advies aan de NVAO en de Inspectie van het Onderwijs.
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NVAO. Vertrouwen in kwaliteit.

1

Uitgangspunten
Uitgangspunt bij transnationaal onderwijs is dat de in het buitenland te verzorgen
opleiding voor een groot deel identiek is aan de in Nederland gegeven geaccrediteerde
opleiding. Elementen die over het algemeen niet geheel overeenkomen, betreffen de
staf, de locatie, faciliteiten en de examencommissie.
Voor de beoordeling kan het zelfevaluatierapport (ZER) van de bestaande opleiding als
basis dienen, met een update en aanvullingen die hieronder worden aangegeven. In het
vervolg wordt dit ZER-TNE genoemd.
Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste beoordeling en een
herbeoordeling. Zowel de eerste beoordeling als de herbeoordeling worden door de
NVAO uitgevoerd. Dit protocol heeft betrekking op de eerste beoordeling (eerste
aanvraag). Bij een herbeoordeling wordt aangesloten bij de reguliere beoordeling
(heraccreditatie) met expliciete aandacht voor de nevenvestiging. Voor een
herbeoordeling wordt een apart protocol opgesteld.

2
2.1

Eerste beoordeling
Onderdelen in de beoordeling van de aanvraag
Voor het beoordelen van de aanvraag wordt aangesloten bij de reguliere
beoordelingskaders van de NVAO. Voor de beoogde leerresultaten en de inhoud van
het programma wordt uitgegaan van de in Nederland aangeboden en geaccrediteerde
opleiding. Indien er toch verschillen zijn (ook al zijn ze minimaal) is de opleiding verplicht
deze aan te geven in de aanvraag en worden ze alsnog meegenomen in de beoordeling.
Elementen die in ieder geval bekeken worden en waarover de opleiding informatie dient
aan te leveren zijn:

de leeromgeving;

de instroom: welke studenten wil men werven;

het personeel: welke docenten uit Nederland gaan ook in de nevenvestiging
lesgeven en welke nieuwe docenten worden geworven (profiel);

voorzieningen;

begeleiding: studiebegeleiding en informatievoorziening;

kwaliteitszorg: hoe wordt de kwaliteit in de nevenvestiging geborgd? Daarbij
wordt tevens gekeken naar de relatie met mogelijke cultuurverschillen en de
kwaliteitscultuur in het gastland en in hoeverre dat een effect heeft op de
nevenvestiging. Een locatiebezoek kan daarbij nodig zijn;

toetsing: met name de werking van de examencommissie in de nevenvestiging.
Voor elk van de elementen dienen de overeenkomsten en verschillen met de
Nederlandse opleiding en vestiging te worden aangegeven.

2.2

Panelsamenstelling
De beoordeling wordt uitgevoerd door een door de NVAO in te stellen onafhankelijk
panel, met leden die kennis hebben van het vakgebied en indien gewenst ook van
transnationaal onderwijs en de regio waar de nevenvestiging is voorzien. Het is
voorstelbaar dat één of twee leden van het panel dat beoordeling van de Nederlandse
vestiging heeft uitgevoerd voor het panel worden gevraagd.
Het panel wordt ondersteund door een door de NVAO gecertificeerde secretaris (geen
lid van het panel) en een procescoördinator van de NVAO (geen lid van het panel).
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Bij de eerste beoordeling in Nederland worden in ieder geval twee gesprekken gevoerd
met de indieners van de aanvraag, één gesprek met het management van de opleiding
en één gesprek met de beoogde uitvoerders van de nevenvestiging.
Bij een locatiebezoek is het noodzakelijk dat het panel toegang heeft tot alle documenten
en voorzieningen die het nodig acht. Het is de verantwoordelijkheid van de instelling dat
dit wordt gewaarborgd.
De NVAO neemt - na overleg met het panel – een beargumenteerde beslissing of een
locatiebezoek wel of niet nodig is bij de eerste aanvraag, of dat dit op een later moment
gewenst is. In voorkomende gevallen kan een lokaal accreditatieorgaan ook zo’n bezoek
brengen in opdracht van de NVAO.
2.3

Documenten (nuttig bij de beoordeling - niet limitatief)




2.4

ZER-TNE (update een aanvulling op ZER van de in Nederland geaccrediteerde
opleiding) met expliciet extra informatie voor de elementen beoordeeld worden.
Daarin moeten in ieder geval het opleidingsprogramma van de opleiding in
Nederland en het opleidingsprogramma van de nevenvestiging worden
opgenomen, en uitgebreide informatie over de instroom procedures, eventuele
selectie en waarborgen van het niveau);
alle relevante documenten die betrekking hebben op de nevenvestiging;
OER met paragraaf over nevenvestiging.

Behandeltermijn
Voor wat betreft de procedure wordt verwacht dat een aanvraag zonder locatiebezoek
buiten Nederland in drie maanden kan leiden tot een advies van de NVAO aan de
minister. Mede afhankelijk van of er een locatiebezoek moet worden afgelegd, kan de
termijn oplopen tot zes maanden, dit ter beoordeling van de NVAO en het door de NVAO
in te zetten panel.

2.5

Kosten
Voor het beoordelen van een transnationale opleiding geldt een apart tarief dat wordt
vermeld op de website van de NVAO (www.nvao.net). Indien een locatiebezoek buiten
Nederland nodig is, zijn de kosten vergelijkbaar met een toets nieuwe opleiding,
aangevuld met reis- en verblijfskosten voor het panel (met ondersteuning.

3

Advies NVAO
Het panel kan voor de aanvraag als geheel het oordeel geven ‘voldoet’, ‘voldoet niet’, of
‘voldoet onder voorwaarden’. Het Dagelijks Bestuur van de NVAO besluit of het advies
van het panel wordt overgenomen. De NVAO kan tot een positief of negatief oordeel
komen of tot de conclusie komen dat er (nog) geen oordeel kan worden gegeven. Dit
kan het geval zijn wanneer het bijvoorbeeld niet mogelijk is bepaalde relevante
elementen te beoordelen. Indien er voorwaarden worden gesteld, kan de NVAO
besluiten dat deze eerst dienen te zijn vervuld voordat de NVAO een positief advies kan
verstrekken aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Na de beoordeling door het panel en besluitvorming door de NVAO, brengt de NVAO
advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de minister wordt
een positief of negatief advies uitgebracht. In haar advies kan de NVAO inhoudelijke
aanbevelingen en voorwaarden opnemen. Indien de NVAO geen oordeel kan geven,
leidt dat tot een negatief advies aan de minister.
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NVAO
Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun
kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het
hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. De NVAO is
binationaal en werkt internationaal
NVAO. Vertrouwen in kwaliteit.
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