
Beoordelingskader eerste ronde pilots korte programma’s in het hoger 
beroepsonderwijs 
 
 
 
Artikel 1  Begripsomschrijving 
 
In dit beoordelingskader wordt verstaan onder: 

 een pilotproject: een pilot met één kort programma van één hogeschool 

 een kort programma: één kort programma van één hogeschool 
 
 
Artikel 2 Uiterste indieningsdatum en postadres 
 
Aanvragen voor een pilot met een kort programma, inclusief de daarbij behorende bijlagen, dienen 
uiterlijk 3 februari 2006 in 3-voud binnen te zijn op het hierna volgende adres: 
 
Projectdirectie Leren en Werken 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Antwoordnummer 93020 
2509 LV DEN HAAG 
o.v.v.: Aanvraag pilot kort programma 
 
U wordt verzocht de ingesloten envelop duidelijk zichtbaar op de voorzijde van uw postzending te 
plakken. 
 
U dient uw aanvraag tevens digitaal te sturen naar: leren&werken@minocw.nl 
 
NB: Voor elk kort programma moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend. 
 
NB: Genoemd post- en emailadres geldt ook voor de hogescholen die bekostigd worden vanuit het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
 
Artikel 3 Voorwaarden, criteria en uitgangspunten bij toekenning van een pilotproject 
 
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een pilot met een kort programma worden de volgende 
voorwaarden gehanteerd:  
 

A. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft positief geadviseerd over de 
bij haar uiterlijk 31 oktober 2005 ingediende aanvraag voor toetsing van het korte programma. 

 
B. Het korte programma maakt geen onderdeel uit van één van de lerarenopleidingen die 

opleiden voor beroepen waarvoor op grond van de Wet beroepen in het onderwijs 
bekwaamheidseisen zijn vastgesteld. De keuze voor deze voorwaarde wordt gemotiveerd in 
de brief van staatssecretaris Rutte aan de hogescholen van 30 september jl. met kenmerk: 
PLW/05/76506.  
 

C. De betreffende hogeschool is bereid om, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, de 
benodigde bijdrage te leveren aan en gegevens te leveren voor de monitoring van de pilots en 
voor de tussen- en de eindevaluatie. Hierbij gaat het in elk geval om in-, door- en 
uitstroomgegevens van het korte programma en van de bijbehorende bacheloropleiding, 
studentgegevens etc. 

 
 
Naast de hierboven genoemde voorwaarden, worden de volgende criteria gehanteerd bij de keuze 
welke pilots worden toegekend: 
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D. Het betreffende korte programma biedt kans op instroom van doelgroepen die traditioneel 
minder snel voor het hoger onderwijs kiezen. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan 
mbo’ers en werkenden. 

 
E. Er is sprake van een betekenisvolle betrokkenheid van één of meerdere BVE-instelling(en) bij 

de invulling van het korte programma.  
Naarmate een kort programma zich meer richt op mbo’ers die direct doorstromen, wordt een 
nauwere vorm van samenwerking met BVE-instellingen verwacht, ook gedurende de looptijd 
van de pilots.  

 
 
Naast de genoemde voorwaarden en criteria, gelden bij het beoordelen van de aanvragen de 
volgende uitgangspunten: 

 
F. Aanvragen voor korte programma’s die:  

 onderdeel zijn van hbo-bacheloropleidingen met een bèta- of technisch profiel (en dus 
uit de Croho-onderdelen Techniek, Landbouw en natuurlijke omgeving of Natuur 
komen)1 

 positief gewaardeerd worden op de voorwaarden/criteria A, C, D en E 

 en die geen onderdeel zijn van een lerarenopleiding zoals bedoeld bij B 
zullen alle gehonoreerd worden indien en voorzover dat mogelijk is gegeven criterium I. en de 
uitgangspunten van spreiding over de onderwijssectoren en onderwijsinstellingen (G en H). 
Achtergrond van deze keuze is de behoefte aan meer instroom in de bèta- en technische 
opleidingen in het hoger onderwijs. 

 
G. Uitgangspunt is een redelijke spreiding van de korte programma’s over de onderwijssectoren 

(onderdelen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs Croho).  
Daarbij wordt rekening gehouden met de diversiteit in opleidingen in de sector, de omvang 
van de sector en het aantal ingediende voorstellen per sector. 

 
H. Uitgangspunt is een redelijke spreiding van de korte programma’s over de 

onderwijsinstellingen.  
Op die manier kan ervaring worden opgedaan met korte programma’s in verschillende 
contexten (bijvoorbeeld verschillende regio’s, verschillende typen instellingen). 

 
I. De eerste ronde pilots bestaat uit maximaal dertig pilots. 
 
J. Indien meerdere hogescholen een voorstel indienen voor een qua inhoud vergelijkbaar kort 

programma en deze voorstellen aansluiten bij de in dit artikel genoemde voorwaarden, criteria 
en uitgangspunten, zullen minimaal twee hogescholen voor het aanbieden van het betreffende 
type kort programma in aanmerking komen. 

 
K. Indien meerdere aanvragen voorliggen voor qua inhoud vergelijkbare korte programma’s, zal 

bij de beoordeling doorslaggevend gewicht worden toegekend aan de mate waarin wordt 
voldaan aan de criteria, bedoeld in dit artikel.  

 
 
Artikel 4 Gevraagde informatie 
 
Tot de aanvraag voor een pilotproject behoren de hierna volgende gegevens en stukken. Indien u 
deze gegevens en stukken reeds in de bij de NVAO ingediende aanvraag heeft opgenomen, kunt u 
volstaan met een verwijzing naar de betreffende passages uit die aanvraag (of het daarbij behorende 
informatiedossier). 
 

 Een beknopte motivering van de aanvraag; 
 

                                                      
1 Korte programma’s die deel uitmaken van hbo-bacheloropleidingen uit de sectoren Techniek, 
Landbouw en natuurlijke omgeving zonder bèta-technisch profiel, vallen dus niet onder dit regime. 



 Gelet op criterium D: Een overzicht van de doelgroep(en) waarop het korte programma zich 
richt en een onderbouwing van de verwachting dat die doelgroepen voor het korte programma 
zullen kiezen. De onderbouwing zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit aantoonbare afspraken 
tussen een hogeschool en een BVE-instelling over doorstroomtrajecten of tussen een 
hogeschool en bepaalde bedrijven over instroom in het korte programma van medewerkers 
van die bedrijven.  
De hogeschool geeft tevens aan hoe groot de verwachte instroom is van de doelgroep(en) in 
het korte programma. 

 

 Gelet op criterium E: Documenten die aantonen waarover met één of meerdere BVE-
instellingen afstemming heeft plaatsgevonden en welke concrete afspraken zijn gemaakt over 
samenwerking bij de invulling en uitvoering van het korte programma. 

 

 Het advies van de NVAO over de bij haar ingediende aanvraag, alsmede de aanvraag zelf die 
naar de NVAO werd gestuurd (inclusief het daarbij behorende informatiedossier);  

 

 Een uitdraai van het ‘Detailoverzicht opleiding’ van de hbo-bacheloropleiding waarvan het 
korte programma een onderdeel is. Het detailoverzicht is te vinden op de site van de 
Informatie Beheer Groep (www.ib-groep.nl) onder de opties: 
zakelijk/ho/croho/raadplegen/raadplegen croho op internet. Indien het korte programma op 
meerdere vestigingsplaatsen wordt aangeboden, moet van elk van deze vestigingsplaatsen 
een uitdraai worden meegestuurd. 

 

 In aanvulling op deze uitdraai: de startdatum van het korte programma in het studiejaar 2006-
2007; 

 

 Een overzicht van de organisaties (bijvoorbeeld bedrijven, onderwijsinstellingen) waarmee het 
korte programma wordt vormgegeven en uitgevoerd; 

 

 Een door het instellingsbestuur ondertekende verklaring waaruit de bereidheid blijkt om de 
noodzakelijke gegevens voor de monitoring en evaluatie van de pilots beschikbaar te stellen, 
zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. 
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