
 
 
 

Preambule 

 

[1] De Nederlandse Universiteiten willen naar een stelsel van kwaliteitszorg waarbij de 

verbeterfunctie van het onderwijs weer centraal komt te staan, en de externe 

verantwoording op instellingsniveau wordt afgelegd. De universiteiten streven naar een 

kwaliteitszorgstelsel; 

- waarin de instelling integraal verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteitszorg en 

het College van Bestuur daarover extern verantwoording aflegt;  

- dat in belangrijke mate bijdraagt aan onderwijsverbetering en –vernieuwing; 

- dat de verantwoording over de kwaliteit zowel decentraal, intern 

(opleidingscommissies, medezeggenschap, Raad van Toezicht) als centraal, extern 

(overheid en samenleving) goed regelt; 

- waarvan de kosten opwegen tegen de baten.  

 

Deze notitie schetst op hoofdlijnen de opbouw en inrichting van dat stelsel.  

 

1. ACCREDITATIE 2017 OP HOOFDLIJNEN 

 

Ontwikkeling externe kwaliteitszorg 

 

[2] Het Nederlands hoger onderwijs kent een lange traditie van kwaliteitszorg: 

 1989: introductie van een kwaliteitszorgstelsel op basis van opleidingsvisitaties door 

de gezamenlijke universiteiten, in combinatie met de mogelijkheid van gele en rode 

kaarten van de onderwijsinspectie; 

 2002: introductie van opleidingsaccreditatie, met behulp van externe Validerende en 

Beoordelende Instanties (VBI‟s) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

(NVAO) voor erkenning en bekostiging vanuit de overheid; 

 2011: introductie van een kwaliteitszorgstelsel met een mix van een instellingsaudit 

gericht op het decentrale kwaliteitszorgsysteem en lichtere opleidingsvisitaties gericht 

op de beoogde en gerealiseerde doelstellingen. 

 

[3] De volgende ronde van het accreditatie- en visitatiestelsel dient een vervolgstap te 

zijn die aansluit op eerdere ontwikkelingen zoals hierboven geschetst (ad. 2). Dat 

betekent een stap naar een stelsel met meer zelfregie op instellingsniveau, met als doel 

versterking van de kwaliteitscultuur binnen de instelling gericht op permanente 

verbetering van de onderwijskwaliteit. 

 

Knelpunten 

 

[4] Het huidige stelsel kent een aantal knelpunten: 

 De verbeterfunctie als een essentieel onderdeel van het visitatieproces laat zich niet 

in een beoordelingsprocedure combineren met de verantwoordingsfunctie omdat 

beide functies een verschillende beoordelingscontext en -methodiek vragen. Daardoor 

wordt het verbetertraject in de huidige visitatie als een bedreiging gezien en niet als 

een kans vanwege de verkeerde framing. Het gevolg is dat de verbeterfunctie niet 

wordt waargemaakt. 

 Het visitatieproces heeft een formalistisch en bureaucratisch karakter gekregen. Mede 

daardoor sluiten de visitaties onvoldoende aan bij de ervaringen van medewerkers op 

de academische werkvloer en dringen ze onvoldoende door tot de kern van 

onderwijskwaliteit.  

 Het accreditatieproces is daarmee een tijdrovend en kostbaar proces geworden 

waarvan de kosten niet opwegen tegen de baten. 
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Uitgangspunten nieuwe stelsel 

 

[5] Om in het nieuwe stelsel de huidige knelpunten op te lossen, gelden voor het nieuwe 

stelsel de volgende uitgangspunten: 

 

 In het nieuwe stelsel worden de externe verantwoordingsfunctie (voor erkenning en 

bekostiging) en de verbeterfunctie sterk gescheiden, zodat beide functies beter tot 

hun recht komen. Dit onderscheid draagt bij aan de versterking van de 

kwaliteitscultuur van het decentrale kwaliteitszorgsysteem bij de opleiding en de 

instelling. De verbetering van de kwaliteit van het onderwijs van docenten en voor 

studenten dient (weer) centraal te staan. 

 Het stelsel dient gebaseerd te zijn op vertrouwen en niet op wantrouwen en daaruit 

voortvloeiende onzekerheid. 

 De bureaucratische lasten en de daaruit voortvloeiende externe kosten dienen 

substantieel te worden verlaagd. 

 Het nieuwe stelsel heeft op het hele hoger onderwijs betrekking en dient ruimte te 

bieden aan verschillen tussen instellingen en het ontwikkelingsstadium waarin de 

kwaliteitszorg zich bevindt.  

 

Onderscheid instellingsaccreditatie en opleidingsaccreditatie 

 

[6] Gegeven deze uitgangspunten zijn de universiteiten van mening dat het 

accreditatiestelsel na 2017 uit twee varianten moet bestaan waaruit instellingen kunnen 

kiezen: 

 

A. Instellingsaccreditatie 

 

In deze variant vindt de externe verantwoording plaats via de instellingsaccreditatie en is 

de verbeterfunctie onderdeel van de interne, decentrale kwaliteitszorg. Instellingen die 

daarvoor kiezen leggen op het niveau van de instelling verantwoording af over de 

kwaliteit van het onderwijs en het kwaliteitszorgsysteem op alle niveaus van de 

instelling. De instelling dient aan te tonen in control te zijn. De consequentie van deze 

keuze is dat de opleidingsaccreditatie vervalt en dus niet meer voor elke opleiding 

afzonderlijk apart externe verantwoording wordt afgelegd zoals nu het geval is. De 

opleidingsbeoordeling is onderdeel van de decentrale kwaliteitszorg en staat in het teken 

van de interne verantwoording aan het College van Bestuur – en in het verlengde 

daarvan de Raad van Toezicht – en is vooral gericht op de verbetering van het onderwijs. 

De instelling kiest daarvoor een vorm die aansluit bij het eigen systeem van decentrale 

kwaliteitsborging. De Raad van Toezicht van de instelling oefent toezicht uit op de 

kwaliteitszorg en ziet er op toe dat het College van Bestuur adequaat omgaat met de 

(conclusies) uit de opleidingsbeoordelingen. In deze variant nemen instellingen een 

grotere verantwoordelijkheid voor de controle op kwaliteit van de individuele opleidingen 

dan nu het geval is. Universiteiten kiezen bij voorkeur deze variant. 

 

B. Opleidingsaccreditatie 

 

Kiest de instelling niet voor instellingsaccreditatie, dan vindt accreditatie plaats op 

opleidingsniveau volgens de huidige (waar nodig aangepaste) aanpak voor de 

accreditatie van opleidingen. De consequentie hiervan is dat externe verantwoording niet 

op instellingsniveau wordt afgelegd, maar voor elke opleiding afzonderlijk. Instellingen 

die (nog) niet toegerust zijn voor instellingsaccreditatie kunnen voor deze variant kiezen 

en behoeven geen instellingsaudit te ondergaan, waardoor de lasten beheersbaar blijven.  

 

2. Variant A: Inrichting instellingsaccreditatie 

 

[7] De externe verantwoording en erkenning van opleidingen (inclusief postinitieel 

onderwijs) vindt binnen deze variant plaats via instellingsaccreditatie. De 
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instellingsaccreditatie vereist een professionele audit die eisen stelt aan de peers / 

auditoren en daarvoor moeten worden getraind. De instellingsaccreditatie wordt als volgt 

vormgegeven; 

 

 Net als bij de huidige instellingsaudit staan vijf samenhangende vragen centraal: 

1. Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van haar onderwijs? 

2. Hoe wil de instelling deze visie realiseren? 

3. Hoe meet de instelling in hoeverre deze visie wordt gerealiseerd? 

4. Hoe werkt de instelling aan verbetering? 

5. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

 Vormgeving en uitvoering van dit proces op opleidingsniveau worden beoordeeld 

tijdens de instellingsaccreditatie bij de beoordeling van vraag 4. 

 De universiteit borgt het eindniveau van de opleiding via een systeem van decentrale 

kwaliteitszorg. De examencommissies en opleidingscommissies vervullen hierbij hun 

wettelijke rol. 

 De universiteit geeft inzicht in de kwaliteit van het onderwijs van opleidingen door de 

bundeling en publicatie van informatie en kengetallen per opleiding, en legt 

verantwoording af over de wijze waarop de instelling zorgdraagt voor de beoordeling 

van opleidingen en de follow-up aan verbeteradviezen. 

 

[8] Bij de instellingsaccreditatie toont de instelling aan dat de instelling beschikt over een 

hoogwaardig decentraal kwaliteitszorgsysteem. Dit kwaliteitszorgsysteem bestaat uit een 

samenhangend pakket van verschillende kwaliteitszorg- en 

professionaliseringsinstrumenten gericht op het onderwijsproces en -verbetering. Het 

toepassen van kwaliteitszorg- en professionaliseringsinstrumenten, het vastleggen van 

resultaten en periodiek zelf per opleiding controleren van de naleving van kwaliteitszorg, 

is een belangrijk onderdeel van het decentrale kwaliteitszorgsysteem. College van 

Bestuur en Raad van Toezicht vervullen hierin hun wettelijke rol. 

 

[9] Daarnaast toont de instelling aan dat het decentrale kwaliteitszorgsysteem integraal 

onderdeel uit maakt van de bestaande jaarlijkse “planning-en-controlcyclus” binnen de 

instelling tussen het instellingsbestuur en de faculteiten/instituten.  

 

[10] Bij de instellingsaccreditatie legt de instelling verantwoording af over de wijze 

waarop de opleidingsbeoordelingen hebben plaatsgevonden, de oordelen die dit heeft 

opgeleverd en de acties die vervolgens zijn ondernomen. De opleidingsbeoordeling is een 

expliciet onderdeel van de decentrale kwaliteitszorg, naast andere instrumenten die de 

instelling ter beschikking staan. De instelling heeft de vrijheid om de 

opleidingsbeoordelingen te organiseren op een manier die het best past bij de instelling 

en bij de te beoordelen opleidingen. Voor de inrichting van de opleidingsbeoordeling 

nieuwe stijl kan naast externe peers ook gebruik worden gemaakt van interne peers of 

een combinatie van beide naar keuze van het College van Bestuur. De uitkomsten van de 

peerreview, alsmede de bestuurlijke reactie van het instellingsbestuur, zijn openbaar en 

vormen de basis voor verdere verbetering van de opleiding. De rapporten zijn onderdeel 

van gesprek met de opleidingscommissies, de examencommissies voor zover het gaat 

om toetsing en beoordeling, en de Raad van Toezicht.  

 

[11] Bij instellingsaccreditatie is de onderwijskwaliteit voor studenten maximaal 

gewaarborgd. De kwaliteitszorg met een variëteit aan verbeterinstrumenten is immers 

een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. En omdat “verbeteren” in 

plaats van “afrekenen” weer centraal staat worden drempels weggenomen om naast de 

sterke punten van de opleiding vooral ook de zwakke punten te benoemen, bespreekbaar 

te maken en aan te pakken. De examencommissies en opleidingscommissies hebben een 

belangrijke rol in dit proces. Als het decentrale kwaliteitszorgsysteem goed functioneert, 

zullen de adviezen van de externe peerreview ook niet als een verrassing komen. De 

zorg voor kwaliteit en de aandacht voor verbetering is immers een continu proces binnen 

de faculteit/opleiding.   
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3. Variant B: Inrichting opleidingsaccreditatie 

 

[12]Bij opleidingsaccreditatie legt het instellingsbestuur extern verantwoording af aan de 

overheid op het niveau van de opleiding. Bij opleidingsaccreditatie ligt de aandacht bij de 

essentie van het onderwijs: (verbetering van) de inhoudelijke kwaliteit. Universiteiten 

zullen naar verwachting slechts in zeer beperkte mate voor Variant B – kiezen. Dit ligt 

wellicht anders bij de Hogescholen.  

 

De accreditatie van opleidingen na 2017 is in principe dezelfde als onder het huidige 

regime, op basis van het beperkte beoordelingskader, maar zonder instellingsaudit. Het 

huidige beperkte kader is, zoals blijkt in de huidige ronde, zwaar genoeg om de kwaliteit 

van het onderwijs in voldoende mate te beoordelen. Op basis van de ervaringen tot nu 

toe worden eventuele verbeteringen in het kader aangebracht. 

 

[13] De kaders voor opleidingsvisitatie en -accreditatie worden landelijk (wettelijk) 

vastgelegd. De hoofdlijnen van de (beperkte) opleidingsaccreditatie zijn: 

a. Het opstellen van een kritische zelfstudie is een verplicht onderdeel. 

b. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door de NVAO op voordracht 

van de betrokken instellingen. 

c. De beoordeling komt tot stand op basis van een discussie met “peers” over de inhoud 

en kwaliteit van de opleiding en is gericht op drie vragen: Wat beoogt de opleiding? 

Hoe realiseert de opleiding dit? Worden de doelstellingen bereikt? 

d. De drie vragen zijn vertaald in drie standaarden. Over deze drie standaarden geeft 

een visitatiepanel een gemotiveerd oordeel: onvoldoende en voldoende. Vervolgens 

geeft dit panel een gemotiveerd eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als 

geheel. 

e. De uitkomst is een beoordelingsrapport, op basis waarvan de NVAO al dan niet 

accrediteert. 

 

[14] De hierboven voorgestelde opleidingsaccreditatie zal ten opzichte van het huidige 

regime een aanzienlijke verlichting met zich meebrengen. Een instellingsaudit is niet 

meer noodzakelijk (aspecten die de instelling betreffen en van invloed zijn op de kwaliteit 

van de opleiding kunnen in de opleidingsaccreditatie worden meegenomen). De beperkte 

opleidingsvisitatie geeft voldoende garantie voor de borging van het (eind)niveau van 

opleidingen. Ook zijn instellingen gewend aan het huidige stelsel. Nadeel is dat de 

verbeter- en verantwoordingsfunctie nog steeds met elkaar verbonden zijn en het 

formalistische karakter van de peer review blijft bestaan. Mogelijk kunnen er in een 

volgende ronde nog kleine verbeteringen worden doorgevoerd die deze nadelen (deels) 

tegengaan. 

 

4. Sancties en tussentijdse controle  

[15] Hoewel het accreditatiestelsel na 2017 gebaseerd dient te zijn op vertrouwen, is er 

altijd de mogelijkheid van een sanctie nodig als sluitstuk van een proces van 

overheidstoezicht. Het gaat hierbij om de garantie die de overheid moet hebben dat 

enerzijds de kwaliteit van elke opleiding in voldoende mate is geborgd en anderzijds er 

voldoende controlemechanismes zijn ingebouwd voor het geval er toch twijfel is over de 

kwaliteit. 

 

Voor instellingsaccreditatie kunnen de volgende sancties gelden: 

 een herstelperiode van maximaal twee jaar, waarna wederom een 

instellingsaccreditatie plaatsvindt; 

 het ontnemen van de instellingsaccreditatie, waardoor de afzonderlijke opleidingen 

(weer) geaccrediteerd moeten worden; 

 onder curatele gesteld worden, bij ernstige schending van het vertrouwen 

(aanwijzingsbevoegdheid). 
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De frequentie van de instellingsaccreditaties wordt verminderd iedere keer dat de 

instelling positief is beoordeeld. Op deze wijze is het stelsel niet uitsluitend gericht op 

controle en het opleggen van eventuele sancties, maar wordt concreet invulling gegeven 

aan het begrip „verdiend vertrouwen‟. 

 

Voor opleidingsaccreditatie kunnen de volgende sancties gelden: 

 een herstelperiode van maximaal twee jaar, waarna wederom visitatie en accreditatie 

van de opleiding plaatsvindt. 

 het ontnemen van de accreditatie waardoor de opleiding moet sluiten; 

 onder curatele gesteld worden bij ernstige schending van het vertrouwen 

(aanwijzingsbevoegdheid). 

 

Naast deze sanctiemogelijkheden biedt de wet voldoende mogelijkheden voor de 

overheid om tussentijds - in de periode tussen twee accreditaties - de vinger aan de pols 

te houden en in te grijpen in geval van signalen dat de kwaliteit van opleidingen ernstig 

in het geding is.  

 

- De minister kan de Raad van Toezicht ter verantwoording roepen. De 

toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht kan worden versterkt in de vorm van 

een auditcommissie in de Raad van Toezicht die periodiek de kwaliteitszorg voor de 

opleidingen en uitkomsten van de opleidingsbeoordelingen bespreekt. Met de hiervoor 

benodigde deskundigheid kan de minister rekening houden bij de benoeming van de 

leden van de Raad van Toezicht. 

- De onderwijsinspectie heeft de mogelijkheid van controle-inspecties en kan op basis 

van signalen nader onderzoek instellen. Overigens verdient de rolverdeling tussen de 

onderwijsinspectie en de NVAO in het nieuwe systeem nog nadere precisering.  

 


