Bijlage 6 Bijzonderheden ten aanzien van een herbeoordeling
Opzet en focus van de herbeoordeling
In het geval tijdens de oorspronkelijke opleidingsbeoordeling de kwaliteit van de opleiding op welomschreven
aspecten van de beoordelingsgrond niet verifieerbaar kon worden aangetoond, werd het vastgestelde gebrek
expliciet onderbouwd aan de hand van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om het gebrek te remediëren.
Desgevallend heeft de opleiding van de Nederlands Vlaamse Accerditatie-Organisatie (NVAO) een positief
accreditatiebesluit met beperkte geldigheidsduur verkregen.
De opleiding dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de accreditatie een nieuwe accreditatie bij
de NVAO aan te vragen. De opleiding voegt bij de aanvraag en herbeoordelingsrapport toe. De herbeoordeling
focust op de welomschreven aspecten van de beoordelingsgrond die bij de oorspronkelijke beoordeling niet
verifieerbaar konden worden aangetoond en op de voorwaarden die het vorige panel heeft gedefinieerd.

De inhoud van het zelfevaluatierapport
De opleiding schrijft een zelfevaluatierapport waarin ze toelicht hoe ze meent te voldoen (of te zullen voldoen)
aan de door het oorspronkelijke panel gestelde voorwaarden. De opleiding doet dit door zichtbare wijzigingen
en verbeteringen toe te lichten. Eveneens kan de opleiding een plan van aanpak voor toekomstige veranderingen
toelichten. In het geval meerdere voorwaarden werden gedefinieerd, worden deze allen afzonderlijk behandeld.
Verder gelden dezelfde bepalingen als bij de oorspronkelijke beoordeling.

Het panel
Ten minste één lid van het oorspronkelijke panel maakt deel uit van het nieuwe panel. Verder gelden ten aanzien
van de samenstelling van het panel dezelfde bepalingen als bij de oorspronkelijke beoordeling.
De opdracht van het panel beperkt zicht tot het beoordelen van de mate waaraan de opleiding voldoet aan de
gestelde voorwaarden. Het panel kan zich hiervoor baseren op de reeds zichtbare resultaten of het nog uit te
voeren plan van aanpak.

Locatiebezoek
Het locatiebezoek dient zo te worden vormgegeven zodat het de opleiding maximaal in staat stelt om aan te
tonen dat de vastgestelde gebreken zijn weggewerkt of worden weggewerkt. Het locatiebezoek aan de opleiding
omvat minimaal een gesprek met de opleidingsverantwoordelijken en duurt maximaal 1 dag.
Het locatiebezoek wordt vormgegeven in samenspraak met het panel en de opleiding.

Rapportering
Na het locatiebezoek schrijft de projectbegeleider/secretaris van het panel het herbeoordelingsrapport. Het
rapport bevat een holistisch en beargumenteerd eindoordeel over de waarin de opleiding al dan niet voldoet (zal
voldoen) aan de gestelde voorwaarden. Het rapport bevat feiten en analyses die de onderbouwing van het oordeel
staven. Het rapport is navolgbaar en inzichtelijk en maakt duidelijk op basis van welke elementen en afwegingen
het panel tot haar oordeel is gekomen. Hiervoor maakt het panel mogelijk gebruik van aansprekende en
representatieve voorbeelden.
Het eindoordeel van het panel geldt eveneens als advies voor accreditatie. Het panel kan besluiten te adviseren
tot een:
•
Positief accreditatiebesluit
•
Negatief accreditatiebesluit
Verder volgt de rapporteringsfase dezelfde bepalingen als bij de oorspronkelijke beoordeling.

