Instructie voor het indienen van een verzoek voor indeling in visitatiegroepen, 26 maart 2014
Uiterlijk 15 april 2014 dient de instelling een verzoek in voor de indeling van haar opleidingen in visitatiegroepen.
Het Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap heeft instellingen hier eerder schriftelijk over geïnformeerd.
Dit document geeft de instructie hoe instellingen dit verzoek bij de NVAO kunnen indienen.
De indiening van het verzoek gaat elektronisch via webaanvraag@nvao.net.
Indiening aan de hand van sjabloon
Ten behoeve van het indienen van een verzoek heeft de NVAO bijgevoegd Excel-sjabloon ontwikkeld. Elke
instelling selecteert zichzelf (kolom A) en vult vervolgens voor elk van haar opleidingen de volgende vier velden
in:
– kolom H (visitatiegroep),
– kolom I (huidige vervaldatum accreditatie),
– kolom J (gewenste vervaldatum accreditatie)
– kolom K (gewenste datum indienen adviesrapport).
Toelichting bij sjabloon
– Voorstel visitatiegroep (kolom H)
De deelnemende instellingen aan een visitatiegroep kiezen een benaming voor hun groep (werktitel). De
benaming wordt exact identiek door alle deelnemende instellingen in hun sjabloon opgenomen. Daarnaast is
de benaming ook uniek: het is te verwachten dat dezelfde naam niet ook voor een andere visitatiegroep wordt
gebruikt.
Een goed voorbeeld van een onderscheidende benaming voor een visitatiegroep is “SPH HU – Hva – HAN”.
Een slecht gekozen benaming zou zijn “SPH groep 1”, omdat die mogelijk ook door anderen wordt gebruikt.
– Huidige vervaldatum accreditatie (kolom I)
De instelling geeft per opleiding aan wat de huidige vervaldatum van de accreditatie is. Voor opleidingen die
voor drie jaar zijn geaccrediteerd of in een hersteltermijn zitten, wordt uitgegaan van de volledige
accreditatietermijn van zes jaar. De datum wordt genoteerd als dd-mm-jjjj.
– Gewenste vervaldatum accreditatie (kolom J)
De instelling geeft per opleiding de gewenste vervaldatum van accreditatie op. De vervaldata moeten worden
aangepast aan de nieuwe vervaldatum van de visitatiegroep. De gewenste vervaldatum kan een verlenging
van maximaal 2 jaar ten opzichte van het huidige vervaldatum betekenen. De datum wordt genoteerd als ddmm-jjjj.
– Gewenste datum indienen visitatierapport (kolom K)
De instelling geeft per opleiding aan wat de gewenste datum is voor de indiening van het visitatierapport. Deze
datum is voor alle opleidingen in een visitatiegroep identiek en ligt minimaal 6 en maximaal 12 maanden voor
de (nieuwe) vervaldatum van accreditatie van de visitatiegroep. Deze vervaldatum kan voor sommige
opleidingen een de facto bekorting van de accreditatietermijn inhouden. De NVAO gaat er van uit dat de datum
voor indiening van het visitatierapport in principe niet eerder dan 2 jaar voor het aflopen van de langst lopende
(oude) accreditatievervaldatum binnen dezelfde visitatiegroep is gelegen. De datum wordt genoteerd als ddmm-jjjj.
Voorbeeld van visitatiegroepvorming
De opleidingen A, B, C en D vormen een fictieve visitatiegroep (“visitatiegroep ABCD”). Hun huidige vervaldata
accreditatie zijn respectievelijk: 31 dec 2016, 31 dec 2017, 31 dec 2018 en 31 dec 2019. Deze groep kan
besluiten om een nieuwe accreditatievervaldatum te kiezen die wordt voorgesteld op 1 juli 2018 (precies in het
midden). Als gevolg is de indieningsdatum voor het visitatierapport uiterlijk 31 december 2017 (minimaal zes
maanden eerder). Wat zijn nu de gevolgen voor de afzonderlijke opleidingen?
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A: er is verlenging van accreditatie nodig met 18 maanden (van 31 december 2016 naar 1 juli 2018);
B: er is verlenging van accreditatie nodig met 6 maanden (van 31 december 2017 naar 1 juli 2018);
C: er treedt een materiële bekorting van de accreditatie op met 12 maanden (van 31 december 2018 naar 31
december 2017, dit is inclusief de indieningstermijn van minimaal zes maanden);
D: er treedt een materiële bekorting van de accreditatie op met 24 maanden (van 31 december 2019 naar 31
december 2017, dit is inclusief de indieningstermijn van minimaal zes maanden).
De verschillende instellingen vullen het sjabloon als volgt in:

Ander sjabloon
Opgave in een ander format is in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de NVAO mogelijk, bijvoorbeeld op
basis van het overzicht dat de VSNU heeft ontwikkeld. Deze opmerking geldt met name voor universiteiten.

Aandachtspunten
Tijdspanne
Het gaat in de eerste plaats om volledig uitgewerkte voorstellen voor de visitatiegroepen waarvan de visitaties in
2015 en 2016 plaatsvinden. Voor de visitatiegroepen waarvan de visitaties in 2017 en later plaatsvinden is het
mogelijk om, mits goed beargumenteerd, alleen het betreffende cluster aan te geven waar de opleiding in valt en
nog niet de visitatiegroep. De visitatiegroep zal later binnen het cluster worden gevormd.
Relatie ten opzichte van hbo-clustering
Voor de vorming van visitatiegroepen in het hbo is de clusterindeling van de NVAO leidend:
http://www.nvao.net/nvao_clusterlijst_hbo-titulatuur.
De NVAO heeft de clusterindeling vastgesteld ten behoeve van de gefaseerde invoering van hbo-titulatuur.
Afwijkingen hiervan door opleidingen uit verschillende clusters in één visitatiegroep te plaatsen (bijvoorbeeld SPH
en MWD) zijn bij hoge uitzondering mogelijk, mits inhoudelijk beargumenteerd door de instelling in de
aanbiedingsbrief bij het verzoek tot indeling.
Joint degree
Een opleiding die wordt aangeboden als een joint degree met één of meer buitenlandse instellingen kan op
zichzelf één visitatiegroep vormen. Deze constructie wordt gekozen om grensoverschrijdende beoordeling
makkelijker te maken.
Geplande evaluatie
De NVAO zal de indeling in visitatiegroepen periodiek evalueren en waar nodig in overleg met de instellingen
bijstellen, dit is met name relevant voor visitatiegroepen die pas over drie of meer jaar worden beoordeeld.

