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Aan de voorzitter CvB van alle hogescholen

Geachte voorzitter,
In juni bent u door ons geïnformeerd over de gevolgen van gewijzigde Regeling Titulatuur Hoger Onderwijs. Op
25 juni is deze in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is op verzoek van de Vereniging Hogescholen
aangepast naar aanleiding van de conversie in het economisch domein. Op grond van deze regeling gelden per
1 september 2018 voor een aantal nieuwe (samengevoegde) opleidingen gewijzigde graadtoevoegingen. In de
vorige brief hebben wij aangegeven dat DUO de registratie van de nieuwe graadtoevoegingen per 1 september
2018 op zich neemt.
Inmiddels is echter duidelijk geworden dat deze regeling te weinig mogelijkheden biedt om rekening te
houden met de gewenste graadtoevoeging bij opleidingen die in afbouw zijn (de zogenaamde ‘zachte knip’).
Uit een aantal cases blijkt dat verschillende hogescholen in de veronderstelling waren dat voor deze
opleidingen in afbouw de huidige graadtoevoeging – in plaats van de nieuwe graadtoevoeging die per
1 september 2018 zal gelden – zou blijven gelden. OCW gaf hierop aan dat de regeling in principe geen grond
geeft voor zo’n overgangsregime bij opleidingen in afbouw. Na overleg is OCW echter bereid om – met het oog
op de studenten en instellingen die zich geconfronteerd zien met deze uitkomst – coulance te betrachten ten
aanzien van de opleidingen in afbouw: zittende studenten die voor het komende studiejaar reeds ingeschreven
zijn voor een oorspronkelijke opleiding die in afbouw is, omdat deze bij de economieconversie is
samengevoegd, zullen vanaf 1 september 2018, conform de regeling, bij afstuderen een getuigschrift
ontvangen met daarop de nieuwe graadtoevoeging. Op verzoek van de student kan het instellingsbestuur
tegen inlevering van het desbetreffende getuigschrift een getuigschrift verstrekken waarop de graadtoevoeging
is vermeld die gold voor de inwerkingtreding van de wijziging van de regeling Titulatuur. Deze uitzondering
geldt dus niet voor opleidingen die met de harde knip zijn overgegaan of voor opleidingen die ongewijzigd zijn
gebleven van de heo-conversie.
Om te bepalen welke graadtoevoeging geldt voor de opleidingen in afbouw verwijzen wij u naar de clusterlijst
van de NVAO: https://www.nvao.net/system/files/documenten/NVAO%20hboclusterlijst%20basis%20juli%202018.pdf. Hierin staat per opleiding die behoort tot een cluster aangegeven
welke graadtoevoeging van toepassing is.
Deze graadtoevoeging geldt voor opleidingen die de 70%-grens voor de nieuwe hbo-titulatuur hebben bereikt.
Inmiddels heeft de NVAO vastgesteld dat nagenoeg alle clusters van hbo-opleidingen deze grens hebben
bereikt. Bij een aanzienlijk aantal gevallen is dat in juli gebeurd. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat DUO voor
opleidingen die in juli de 70%-grens hebben bereikt niet de graadtoevoeging zal registreren. De instelling dient

dit zelf via a-Croho te registreren. Dit kan tot uiterlijk december 2018. In het Croho komen voor de opleidingen
in afbouw dan zowel de oude als de nieuwe graadtoevoeging te staan. Indien de instelling de wijziging als
gevolg van het bereiken van de 70%-grens niet in a-Croho registreert, geldt per 1/9/2018 automatisch enkel de
graadtoevoeging van de gewijzigde regeling Titulatuur.
Slechts twee clusters– Communicatiesystemen (CS) en International Business Language (IBL) – zullen nooit de
70% behalen. Uit coulance is besloten dat ook voor deze clusters de nieuwe graadtoevoeging van de gewijzigde
Regeling Titulatuur geldt. Omdat deze opleidingen in afbouw zijn, mogen zittende studenten een getuigschrift
aanvragen met de oude graadtoevoeging. Voor CS wordt de nieuwe graadtoevoeging BA (was BSc) en voor IBL
wordt dit BBA (was BA).
Ook op de site van DUO staat nadere informatie over de titulatuur: https://duo.nl/zakelijk/hogeronderwijs/nieuws/registreren-hbo-titulatuur-in-croho-na-behalen-70-norm.jsp
Over de gevolgen van de zogenaamde zachte en harde knip bent u eerder op 19 juni 2017 geïnformeerd via de
Handreiking Communicatie bacheloropleidingen hoger economisch onderwijs (paragraaf 3.2 Doelgroep
bestaande studenten).
Resumerend:
Voor de opleidingen die over zijn gegaan met de harde knip en voor opleidingen die in Croho ongewijzigd
zijn gebleven na de heo-conversie, geldt per 1/9/2018 de gewijzigde Regeling Titulatuur HO. DUO zorgt
ervoor, dat de juiste graadtoevoeging in het Croho komt te staan. Begin september publiceert de NVAO op
haar site de lijst met de per 1 september gewijzigde graadtoevoegingen per opleiding.
Voor de opleidingen in afbouw (zachte knip) geldt eveneens de per 1/9/2018 gewijzigde Regeling
Titulatuur, maar kan het instellingsbestuur op verzoek van de student een getuigschrift verstrekken
waarop de oude graadtoevoeging staat vermeld. In het Croho komen voor de opleidingen in afbouw dan
zowel de oude als de nieuwe graadtoevoeging te staan. De instelling, waarvan de opleiding in juli de 70%grens heeft behaald, dient deze gewijzigde graadtoevoeging zelf in a-Croho te registreren.
Wij verzoeken u wederom deze brief breed binnen uw organisatie te verspreiden. Wij zullen dit tevens
verspreiden onder de loo-voorzitters.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Melissa Keizer
(keizer@vereniginghogescholen.nl).
Namens het bestuur,

drs. Ron Minnée,
secretaris
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