Bijlage 7 Accreditatievereisten NVAO
Accreditatieaanvraag
Ten laatste vier maanden voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende accreditatie en ten laatste twee
maanden na de publicatie van het rapport, moet het instellingsbestuur een accreditatieaanvraag indienen bij de
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
De accreditatieprocedure start vanaf het moment dat de NVAO een accreditatieaanvraag ontvangt op basis van
een gepubliceerd beoordelingsrapport. Instellingen die een gezamenlijk georganiseerde opleiding aanbieden,
dienen een gezamenlijke aanvraag in.
Als vormvereiste geldt dat de aanvraag elektronisch gebeurt via aanvraag@nvao.net en bestaat ui:
•
een door het instellingsbestuur ondertekende aanvraagbrief,
•
de administratieve gegevens van de instelling en de opleiding zoals omschreven onder 5,
•
het beoordelingsrapport,
•
en indien van toepassing, een weblink naar de website van de betrokken kwaliteitszorgorganisatie
waarop de NVAO het beoordelingskader en de beoordelingsprocedure kan raadplegen.
Het zelfevaluatierapport van de opleiding is geen onderdeel van het aanvraagdossier bij de NVAO.

Beoordelingsproces en besluitvorming
Behandeling
Bij de behandeling van de accreditatieaanvraag gaat de NVAO de ontvankelijkheid na 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.
Indien de NVAO dit noodzakelijk acht, kan zij het panel of de instelling om aanvullende informatie, toelichtingen
en verduidelijkingen vragen.

Besluitvorming
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 het panel aan het instellingsbestuur.
De NVAO komt op basis van het beoordelingsrapport van het panel tot een accreditatiebesluit, conform de
beoordelingsschaal en beslisregels.
Beoordelingsschaal
De beoordeling van de kwaliteit van de opleiding leidt tot één van de volgende drie besluiten:
• positief accreditatiebesluit;
• positief accreditatiebesluit met een beperkte geldigheidsduur;
• negatief accreditatiebesluit.
Beslisregel voor het accreditatiebesluit
De kwaliteit van de opleiding wordt beoordeeld op basis van de integrale beoordelingsgrond waarbij de
samenhangende vragen niet afzonderlijk worden gewogen. Het besluit vloeit voort uit een holistisch en
beargumenteerd oordeel op basis van de bevindingen uit het gevoerde onderzoek.
Vanuit de basisfilosofie van het kwaliteitszorgstelsel volgt dat de beoordeling ervan uitgaat dat de

kwaliteit van de opleiding voldoet aan de beoordelingsgrond. Het tegendeel moet omstandig
onderbouwd worden.
Positief accreditatiebesluit
De kwaliteit van de opleiding kan op basis van de beoordelingsgrond verifieerbaar worden aangetoond.
Aanbevelingen zijn nooit in strijd met een positief accreditatiebesluit. Een positief accreditatiebesluit heeft een
geldigheidsduur van zes jaar en sluit aan op de vorige accreditatieperiode. Van deze termijn wordt in geval het
gaat om een beoordeling na een eerder genomen positief accreditatiebesluit met beperkte geldigheidsduur de
termijn van de beperkte geldigheid in mindering gebracht.
Positief accreditatiebesluit met beperkte geldigheidsduur
De kwaliteit van de opleiding kan op welomschreven aspecten van de beoordelingsgrond niet verifieerbaar
worden aangetoond. Een gebrek aan kwaliteit wordt expliciet onderbouwd aan de hand van (een) voorwaarde(n)
waaraan voldaan moet zijn om het gebrek te remediëren. Naast voorwaarden kunnen ook aanbevelingen
geformuleerd worden. De beperkte geldigheidsduur wordt in samenspraak met de opleiding vastgelegd en houdt
rekening met de termijn waarop de opleiding de voorwaarden kan vervullen. De maximale duurtijd bedraagt drie
jaar, sluit aan op de vorige accreditatieperiode en leidt uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de
duurtijd tot een nieuw accreditatiebesluit.
Negatief accreditatiebesluit
Uit een nieuwe opleidingsbeoordeling naar aanleiding van een eerder genomen positief accreditatiebesluit met
beperkte geldigheidsduur blijkt dat de kwaliteit van de opleiding op welomschreven aspecten van de
beoordelingsgrond niet verifieerbaar kan worden aangetoond. De opleiding verliest haar accreditatie en het
instellingsbestuur zet de opleiding stop. De instelling garandeert dat de studenten hun opleiding kunnen
voortzetten door samenwerking met een andere instelling. De Vlaamse Regering kan maatregelen nemen als de
instelling daartoe in gebreke blijft. Het instellingsbestuur kan de opleiding binnen zes jaar niet heropstarten.
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 het panel 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. De NVAO bezorgt haar definitief accreditatiebesluit met het
onderliggende beoordelingsrapport van het panel aan de instelling en aan de Vlaamse minister bevoegd voor
onderwijs.

Intern bezwaar en extern beroep
Tegen elk (ontwerp)besluit genomen door de NVAO is intern bezwaar bij de NVAO en extern beroep bij de Raad
van State mogelijk conform NVAO’s Reglement Bestuursbeginselen.

Publicatie
Na de besluitvormingsprocedure publiceert de NVAO het besluit en onderliggende beoordelingsrapport
op haar website en bezorgt ze beide documenten aan de Vlaamse minister van onderwijs.

