
 

  

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven 
Postbus 16375 
2500 BJ  Den Haag 
 

Geachte mevrouw Van Engelshoven, 
 
Al geruime tijd is er rond en binnen het hoger onderwijs een discussie gaande over de wenselijkheid van 
instellingsaccreditatie. In uw brief van 5 juli 2019 aan de Tweede Kamer heeft u het voornemen uitgesproken 
om medio 2020 aan de Tweede Kamer voorstellen te doen voor een nadere uitwerking van de introductie van 
instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs. Naar aanleiding van deze brief is de discussie over 
instellingsaccreditatie (opnieuw) in een stroomversnelling geraakt .    
 
In het voorjaar van 2020 is binnen de Vereniging Hogescholen (VH) geconstateerd dat een fundamentele 
gedachtewisseling over de meerwaarde die instellingsaccreditatie zou kunnen hebben voor het Nederlandse 
hbo, tot dan toe niet had plaatsgevonden.   
 
Naar aanleiding van deze constatering heeft het Landelijk Netwerk Kwaliteitsbeleid van de VH (LNK), bestaande 
uit beleidsadviseurs kwaliteitszorg van alle hogescholen, het initiatief genomen tot het opstellen van een 
position paper over instellingsaccreditatie. Dit position paper, getiteld ‘Terug naar de bedoeling’, is in eerste 
instantie in een aantal rondes besproken binnen het LNK.  
 
Daarna is het position paper verenigingsbreed besproken, en naar aanleiding van de uitkomst van deze 
besprekingen heeft het bestuur van de VH besloten de voorstellen die worden gedaan in het position paper 
over te nemen. Om die reden bieden wij u hierbij het position paper ‘Terug naar de bedoeling’ aan als inzet van 
de VH in de lopende discussie over instellingsaccreditatie.  
 
Dit betekent, dat wij voorstellen een in te voeren systeem van instellingsaccreditatie in te richten conform de 
parameters die in dit position paper worden voorgesteld. Wij zullen, met andere woorden, niet kunnen 
instemmen met ieder voorstel voor instellingsaccreditatie. Elk voorstel zullen wij beoordelen aan de hand van 
de vraag of dit in voldoende mate tegemoet komt aan de ideeën en uitgangspunten die zijn opgenomen in 
‘Terug naar de bedoeling’.  
 
Het bestuur van de VH tekent daarbij aan dat instellingsaccreditatie wat ons betreft minimaal moet voldoen 
aan de volgende eisen en randvoorwaarden: 
1. Het systeem van instellingsaccreditatie moet ruimte bieden voor maatwerk, om zo recht te doen aan de 

verschillen tussen hogescholen in omvang, profiel, organisatiestructuur en denominatie.  
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2. Het system van instellingsaccreditatie moet voor hogescholen die dat wensen de ruimte bieden om zo veel 
mogelijk bij het oude te laten; een aantal hogescholen hecht namelijk sterk aan de huidige 
opleidingsbeoordeling.  

3. Het systeem van instellingsaccreditatie moet bij voorkeur niet leiden tot een verhoging van de 
uitvoeringsbelasting ten opzichte van het huidige stelsel, of in elk geval tot een zo gering mogelijke 
verhoging.  

4. Voor de invoering van instellingsaccreditatie dient een tijdpad te worden gekozen dat het mogelijk maakt 
om zo veel mogelijk recht te doen aan de positie van de hogescholen, en ook andere belanghebbenden, 
die nog vragen of zorgen hebben over instellingsaccreditatie.  

 
Graag gaan wij met u en met uw ministerie in gesprek over wat het bovenstaande betekent voor de eventuele 
invoering van instellingsaccreditatie in het Nederlands hoger onderwijs, de daarbij te kiezen systematiek en het 
te volgen tijdpad.  
 
Het bestuur, 
 

 
Maurice Limmen, Ron Minnée, 
voorzitter secretaris 
 
 
 
 
 
CC: De heer drs. F.A. Hofman - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 
 
 


