
 

 
Malietoren  /  Bezuidenhoutseweg 12  /  Postbus 93002  /  2509 AA Den Haag 
www.vno-ncw.nl  /  070349 03 49   /  www.mkb.nl   /  070 349 09 09 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Geachte dames en heren,  
 
Op 1 juni jl. heeft Minister Bussemaker de Tweede Kamer een brief gestuurd over de 
toekomstige aanpak van de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, waarbij terugdringing 
van administratieve lasten en meer vertrouwen uitgangspunten zijn. Ook de 
Onderwijsraad heeft hierover een goed advies uitgebracht. 
 
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn er voorstander van om de lasten van accreditatie 
zoveel mogelijk te verlichten. Dit uiteraard te allen tijde met behoud van de kwaliteit 
van de individuele opleidingen. Wij gaan uit van de beginselen van goed bestuur, tot 
uitdrukking komend in de kwaliteit van het bestuur van WO- en HBO-instellingen en de 
interne governance met goed bemenste Raden van Toezicht.  
 
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van de voorgestelde pilot met alleen 
instellingsaccreditatie. Wij hechten aan de volgende voorwaarden waaraan dient te 
worden voldaan: 
- Voor de individuele opleidingen moet een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit, 

eens in de zes jaar, overeind blijven. De visitatiecommissie dient onafhankelijk en 
deskundig te zijn; dit moet worden vastgesteld door een instantie van buiten het 
hoger onderwijs (anders keurt de slager zijn eigen vlees). Onderdeel van de 
beoordeling moet zijn of de opleiding de ‘state of the art’ beroepskrachten oplevert 
die de arbeidsmarkt vraagt. Daarom moet ook het bedrijfsleven participeren in de 
visitatiecommissie. 
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- Aandachtspunt is dat voor een aantal opleidingen wettelijke verplichtingen bestaan 
m.b.t. opleiding en beroep; deze eisen hebben nu een verbinding met de 
opleidingsaccreditatie via de NVAO. Het gaat dan o.a. om (internationaal) 
wettelijke vereisten aan de inhoud van bv. de studie HBO verpleegkunde en de 
studie maritiem officier HBO. Deze eisen moeten zijn verwerkt in de opleiding. Een 
ander voorbeeld is het toezicht op de erkende opleidingen van de accountants. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de NVAO om de kwaliteitsborging te realiseren. 

- Van te voren moeten heldere criteria worden geformuleerd om bij de evaluatie te 
kunnen beoordelen of de pilot wel of niet succesvol genoemd kan worden. Gek 
genoeg ontbreekt dit momenteel in het pilotvoorstel. Gelet op onze ervaring met 
experimenten wil het bedrijfsleven de pilot graag mee inrichten en evalueren.  

- Bij de huidige opleidingsaccreditatie worden hele sectoren tegelijk gevisiteerd om 
een goede vergelijking te kunnen trekken binnen het Nederlands onderwijssysteem. 
Deze sectoraccreditatie geeft een beeld van sectorbrede problemen. Zo zijn in 2014 
binnen de Geesteswetenschappen problemen aan het licht gekomen, die op een 
goede manier opgelost konden worden. Dit voordeel van het huidige 
accreditatiesysteem moet behouden blijven. 

 
Ter verbetering van het huidige stelsel kan aan het volgende worden gedacht: 
- Wanneer een opleiding de instellingsaudit heeft gehaald, kan de focus bij een 

beperkte opleidingsaccreditatie op onderwijskwaliteit gelegd worden, waardoor de 
lasten direct verlicht worden en vertrouwen wordt gegeven.  

- De lastendruk van de opleidingsaccreditatie kan verder verlicht worden wanneer de 
NVAO duidelijker aangeeft welke informatie nodig is voor de accreditatie, zodat 
een instelling niet onnodig veel documenten moet produceren en verzamelen. 

- Ook kan gedacht worden aan een systeem van onverwachte visitatie, wellicht met 
een hogere frequentie. Dit bevordert permanente aandacht voor kwaliteit in de 
instelling en dat zou de piekbelasting eens in de zes jaar aanzienlijk kunnen 
verlagen. Ook is er wat voor te zeggen om binnen de accreditatie de controle op 
basiskwaliteit en de verbeterfunctie uit elkaar te halen.   

 
Met de kwaliteitszorg heeft het Nederlandse hoger onderwijs een goede internationale 
reputatie. Dit moet te allen tijde behouden blijven.  
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Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
 
Hoogachtend, 
                                                                           
 
 
Drs. J. de Boer    M.A. van Straalen 
Voorzitter VNO-NCW   Voorzitter MKB-Nederland 
 


