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1 INLEIDING 

De VU kent een veelomvattend en concreet taalbeleid dat de ambities van de VU op het gebied van 

onderwijskwaliteit, diversiteit en internationalisering uit het Instellingsplan ondersteunt. Het huidige 

taalbeleid is vastgesteld door het College van Bestuur in maart 2018. De implementatie van dit 

taalbeleid is in 2018 gestart. Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen, de uitgangpunten, de 

betrokkenen en de taken, evenals de kwaliteitseisen en aanbevelingen.  

De VU hanteert een verbindend taalbeleid waarbij  een cultuur die op inclusie is gericht voorop staat: 

het doel van het taalbeleid is om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Goed taalbeleid levert 

een belangrijke bijdrage aan de onderwijskwaliteit en internationalisering. De doelstelling van het 

taalbeleid van de VU wordt toegelicht in paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk.  

Tweetaligheid (Engels en Nederlands) is het uitgangspunt van de VU. Dat betekent niet dat alles in 

twee talen gaat of moet, maar dat er een gemotiveerde keuze voor een taal (of soms twee talen) wordt 

gemaakt op het niveau waar dat het beste past: de opleiding, de dienst, de afdeling, het gremium 

(bijvoorbeeld medezeggenschap). Inhoudelijke overwegingen zijn leidend bij het maken van de keuze. 

Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen, maar ook studenten en docenten met een al dan niet 

Nederlandstalige achtergrond worden gelijk behandeld. Dat geldt voor taaleisen, het toetsen ervan, 

remediërende cursussen en verdere ondersteuning. De uitgangspunten van het taalbeleid worden 

verder toegelicht in paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk.   

Per doelgroep (studenten, docenten, obp/bedrijfsvoering) zijn uitgangspunten voor het taalbeleid en 

de eisen en verwachtingen die de VU stelt aan de taalvaardigheid geformuleerd.  Deze zijn als 

kwaliteitseisen opgenomen in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. Naast de formele eisen om bijvoorbeeld 

te mogen doceren (C1-niveau) of in te stromen in een opleiding (vwo-niveau), verwacht de VU dat 

studenten en medewerkers ook de andere taal op een (lager) niveau beheersen.  

Bij informeel taalgebruik verwacht de VU verwelkomend gedrag naar de ander, ook wanneer deze een 

andere taal spreekt dan de eigen moedertaal. Van niet-Nederlandstalige docenten en studenten wordt 

verwacht dat zij (een beetje) Nederlands leren, net zoals van niet-Engelstaligen verwacht wordt dat zij 

de Engelste taal (een beetje) beheersen. De VU faciliteert dit met een scholingsaanbod. 

Dit maakt flexibel taalgebruik binnen de VU gemeenschap mogelijk, waarbij deelnemers Nederlands 

of Engels kunnen spreken, en ervan uitgaan dat andere deelnemers begrijpen wat ze zeggen. Op de 

campus en in het wetenschappelijk bedrijf dat zich daar afspeelt worden natuurlijk ook andere talen 

dan Nederlands en Engels gesproken. De VU ziet dat als een verrijking. Die andere talen blijven evenwel 

buiten de scope van het hier voorgestelde taalbeleid. 

De VU kent een ruim aanbod van taaldiensten bij het Taalcentrum VU en bij de Faculteit der 

Geesteswetenschappen.  
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2 DOEL, UITGANGSPUNTEN, BETROKKENEN EN TAKEN  

2.1 DOELSTELLING 

De VU is een internationale universitaire gemeenschap en streeft naar verdere ontwikkeling van dat 

internationale karakter. Daarom ambieert ze een versterking van de tweetalige campus waar 

diversiteit de norm is en waar studenten zowel in het Engels als in het Nederlands de communicatieve 

competenties bezitten waarmee zij zich in hun toekomstige beroepsuitoefening positief kunnen 

onderscheiden. Instrumenteel hiervoor is een omvattend taalbeleid dat concrete uitgangspunten 

biedt voor het versterken van een internationale VU-gemeenschap op de drie grote beleidsterreinen 

van internationalisering, diversiteit en onderwijskwaliteit. (uit: Nota Taalbeleid VU: naar een integrale 

aanpak, augustus 2016) 

• Uitgangspunten voor het taalbeleid van de VU komen voort uit het Instellingsplan VU 2015-2020.  

• Het concreet en omvattend taalbeleid van de VU maakt het mogelijk de ambities te realiseren die 

in het Instellingsplan 2015-2020 worden genoemd:   

• academisch onderwijs dat kwalitatief hoogwaardig is,  

• een onderwijsportfolio met een aanbod dat passend is bij de behoefte van verschillende groepen 

studenten,  

• een cultuur die op inclusie is gericht,   

• een leeromgeving met een internationale profilering (International Classroom),  

• een tweetalige campus.  

Het taalbeleid VU ondersteunt de ambities van de VU op het gebied van internationalisering, diversiteit 

en onderwijskwaliteit.  

Het taalbeleid VU ondersteunt het creëren van een international classroom. Dit is een effectief 

ingerichte leeromgeving, waar studenten en docenten met diverse nationaliteiten en culturele 

achtergronden samenkomen, zonder dat zij een gezamenlijke moedertaal delen. Het onderwijs wordt 

in het Engels gegeven, het curriculum biedt een internationaal en intercultureel perspectief, en de 

aanwezigheid van zowel Nederlandse als buitenlandse studenten zorgt ervoor dat studenten leren 

omgaan en samenwerken met studenten uit andere landen en culturen. 

2.2 UITGANGSPUNTEN 

Tweetalige universiteit 

Algemeen bepalend voor het taalbeleid van de VU is dat we een tweetalige universiteit willen zijn (zie 

Instellingsplan VU 2015 -20201). Twee talen (Nederlands en Engels) worden naast elkaar gebruikt (te 

                                                           
1 Instellingsplan p.47: “We ontwikkelen een internationale cultuur 

In lijn met onze ambities op het gebied van diversiteit groeit de VU naar een internationale cultuur, waarin studenten en 

medewerkers zich thuis voelen en de interactie opzoeken. De campus is een ontmoetingsplaats voor mensen met een 

verscheidenheid aan nationaliteiten en achtergronden. Het taalbeleid is gericht op inclusiviteit van alle VU-studenten en 

medewerkers op alle domeinen. Op termijn en in een gefaseerd proces ontwikkelt de VU zich naar een tweetalige campus 

met Nederlands en Engels als voertalen (‘languages of communication’), rekening houdend met de omgevingen waar deze 

gebruikt worden. Colleges worden – afhankelijk van de opleiding – in het Engels en/of Nederlands gegeven (‘languages of 

instruction’).”  
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kiezen voor Engels of Nederlands waar dat kan). De VU kiest niet voor alles Engelstalig of alles 

Engelstalig en Nederlandstalig. Er wordt alleen voor twee talen gekozen (bijvoorbeeld documenten en 

communicatie-uitingen in het Nederlands én Engels) waar dat echt nodig is en een duidelijke 

meerwaarde heeft, bijvoorbeeld centrale regelingen voor studenten of de bewegwijzering op de VU 

Campus.  

Gemotiveerde keuze voor taal 

Bij deze tweetalige strategie is de gebruikte taal (Engels of Nederlands) afhankelijk van waar iemand 

zich bevindt, d.w.z. in of betrokken bij een Nederlandstalige of Engelstalige opleiding. Overigens is 

opleiding niet de enige bepalende factor. Een opleiding is onderdeel van een faculteit waar ook andere 

Nederlands- of Engelstalige opleidingen, docenten, studenten zijn. De omgeving van de opleiding 

speelt ook een rol. Daarbij heeft een Nederlandstalige opleiding vaak ook Engelstalige 

programmaonderdelen, uitwisselingsmogelijkheden, Engelstalige literatuur, etc.  

De VU wil niet in detail regelen welke taal wanneer gebruikt wordt in woord en geschrift. Het is de 

verantwoordelijkheid van de eenheden om dit binnen de kaders van het Taalbeleid verder uit te 

werken.   

Taalvaardigheid is belangrijke kwaliteitseis 

De VU ziet taalvaardigheid van studenten en medewerkers in het Nederlands en in het Engels als 

belangrijke kwaliteitseis voor het onderwijs (en onderzoek) en stelt daarom ingangseisen en 

uitstroomeisen (eindtermen) aan de taalvaardigheden van studenten in het Nederlands en Engels, en 

kwaliteitseisen aan taalvaardigheid van medewerkers. Zie hiervoor verder paragraaf 3 over de 

kwaliteitseisen die de VU aan de diverse doelgroepen stelt.  

Inclusief taalbeleid 

Inclusiviteit staat bij het taalbeleid voorop: iedereen binnen de VU gemeenschap moet mee kunnen 

doen.  

Gelijke behandeling Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen 

De VU behandelt Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen gelijk. Dat geldt evenzeer voor het 

toetsen van de taalvaardigheid als voor verwachtingen op het gebied van eventuele remediërende 

taaldiensten, en voor eisen en verwachtingen ten aanzien van taalvaardigheid van studenten en 

personeel. 
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2.3 BETROKKENEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN   

Hieronder zijn de verantwoordelijkheden die de verschillende actoren hebben bij het taalbeleid 

geëxpliciteerd.     

ACTOR VERANTWOORDELIJKHEID 

College van Bestuur Vaststellen Taalbeleid VU 

Faciliteren Taalbeleid VU (financieel en zorgen dat cursussen er zijn) 

Toezien op implementatie Taalbeleid VU 

Faculteiten In aannamebeleid tweetaligheid expliciteren 

Toetsen en faciliteren taalvaardigheidsniveau docenten (betalen taalcursussen 

voor docenten) 

Er op toezien dat opleidingen eindtermen en leerlijnen inrichten conform de 

geformuleerde taaleisen 

Opleidingen Taal- en communicatievaardigheden studenten opnemen in eindtermen en 

curriculum (leerlijnen en vakken) 

Taalvaardigheden docenten bewaken 

Studenten Voldoen aan ingangseisen en indien niet: bijspijkeren  

Uitstroomeisen zijn verwerkt in de eindtermen 

Facultaire 

studieverenigingen 

Ervoor zorgen dat de meeste (sociale) activiteiten inclusief zijn wat betreft taal. 

Indien dat niet gebeurt, dient het faculteitsbestuur hen hierop aan te spreken. 

Docenten Voldoen aan eisen wat betreft Taalniveau – bijspijkeren indien nodig 

Studenten feedback geven op taalvaardigheden 

Diensten In aannamebeleid tweetaligheid expliciteren 

Vaststellen normen taalbeheersing ondersteuners, indien nodig bijspijkertrajecten 

faciliteren. 

Vaststellen op basis van uitgangspunten Taalbeleid VU welke communicatie-

uitingen van de eigen Dienst in welke taal beschikbaar moeten zijn.  

Ondersteuners Voldoen aan normen wat betreft gewenste taalniveau – bijspijkeren indien nodig. 

Mogelijk maken dat iedereen wat betreft taal mee kan doen. 

 

 

3 KWALITEITSEISEN  

In het taalbeleid wordt een onderscheid gemaakt naar 3 doelgroepen binnen de universitaire 

gemeenschap: 

1. Studenten 

2. WP: docenten en onderzoekers  

3. OBP: ondersteunend personeel, bedrijfsvoering 
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Het taalbeleid wordt hieronder geconcretiseerd per doelgroep. Dit is geformuleerd in termen van eisen 

of normen waaraan de beheersing van de taalvaardigheid van studenten en medewerkers moet 

voldoen of handreikingen voor de taal waarin stukken en communicatie-uitingen geschreven en 

overleggen gevoerd worden (Nederlands, Engels of beide). Taalvaardigheden die worden vereist, 

worden getoetst en er worden maatregelen aan verbonden. De faculteit kan in individuele gevallen 

besluiten af te zien van de gestelde eisen, mits goed gemotiveerd (comply or explain). Soms verwacht 

de VU dat een bepaald taalniveau gerealiseerd is of wordt, zonder dat dit een harde eis is. In die 

gevallen wordt niet getoetst en worden er geen verplichte maatregelen aan verbonden. Het is dan in 

principe aan de docent, student of ondersteuner om aan deze verwachtingen te voldoen.  

3.1 KWALITEITSEISEN TAALBELEID GECONCRETISEERD VOOR ONDERSTEUNEND PERSONEEL  

Aannamebeleid  

De VU heeft de ambitie een tweetalige universiteit te zijn. Het aannamebeleid moet daarop gericht 

zijn. In alle communicatie naar nieuwe medewerkers zullen we aangeven dat we een tweetalige 

universiteit zijn. In personeelsadvertenties wordt opgenomen dat nieuwe medewerkers bij voorkeur 

minimaal twee talen (Nederlands en Engels) beheersen. Voor obp ligt de keuze voor taal erg aan de 

werkplek. In personeelsadvertenties kunnen hier ook expliciete eisen aan gesteld worden.   

Jaargesprek 

Voor de huidige medewerkers dient scholing op het gebied van taalvaardigheden onderdeel te zijn van 

de afspraken in het jaargesprek. 

Normen voor taalbeheersing obp  

Normen voor taalbeheersing van het obp zijn afhankelijk van wat het onderdeel waar de medewerker 

voor werkt, verwacht; dat is afhankelijk van de plaats binnen de universiteit. De desbetreffende 

niveaus (universiteit, faculteit, dienst, afdeling, etc) op basis van behoefte- analyses die momenteel 

worden uitgevoerd door medewerkers van FGW in opdracht van HRM, te bepalen welke normen van 

toepassing zijn voor welke functies. Op basis van de behoefte analyses zullen relevante leertrajecten 

worden uitgewerkt voor de diverse functieprofielen. HRM zal op grond daarvan het cursus- en 

opleidingsaanbod aanscherpen en vergroten.  

Afhankelijk van de taal die binnen een overleg of gremium, bijvoorbeeld de medezeggenschap, 

gesproken wordt, verwacht de VU dat obp dat lid wil worden van een orgaan, minimaal actief B1-

niveau en passief B2-niveau in de taal van het gremium beheerst.  

Taalgebruik in overleg of gremia 

De VU kiest voor een flexibele constructie van zogeheten ‘parallel’ taalgebruik of tweetaligheid, 

waarbij deelnemers Nederlands of Engels kunnen spreken, en ervan mogen uitgaan dat de andere 

deelnemers kunnen begrijpen wat ze zeggen. De VU gaat ervan uit dat leden van het orgaan ook elkaar 

stukken kunnen toelichten bij onduidelijkheden. We kiezen niet voor of Nederlands of Engels, we gaan 

niet alle stukken vertalen en er is in principe ook geen tolk nodig. We faciliteren medewerkers die hun 

taalvaardigheden willen verbeteren via scholingsafspraken in het reguliere personeelsbeleid. 
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3.2 KWALITEITSEISEN TAALBELEID GECONCRETISEERD VOOR WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL 

Aannamebeleid 

Het aannamebeleid van wp is gericht op tweetaligheid. In alle communicatie naar nieuwe 

medewerkers wordt aangeven dat we een tweetalige universiteit zijn. In personeelsadvertenties wordt 

opgenomen dat nieuwe medewerkers bij voorkeur minimaal twee talen (Nederlands en Engels) 

beheersen. Zie ook hierboven bij obp.  

Internationaal wp zou hierdoor niet afgeschrikt moeten worden, maar juist aangemoedigd om ook 

Nederlands te leren. De VU moet daarvoor ondersteuning aanbieden.  

Taalvaardigheidseisen docenten 

Voor docenten gelden de volgende eisen aan taalvaardigheid:  

• wp dat doceert in Nederlandstalige opleiding of vakken: minimaal C1-niveau Nederlands 

• wp dat doceert in Engelstalige opleiding of vakken: minimaal C1-niveau Engels 

Er is een verschil tussen de eigen beheersing van een taal en het vermogen om anderen feedback te 

geven op taal. Docenten voelen zich over dat laatste soms onzeker. Zeker als een docent een vak geeft 

dat binnen een leerlijn communicatieve vaardigheden Engels een specifieke functie heeft, kan het 

nodig zijn hier extra aandacht aan te besteden.  Het feedbackinstrument English Language Support 

Online (zie bijlage 1) met korte opfriscursus Engels voor docenten kan hierbij helpen. 

Toetsing taalvaardigheidsniveau docenten 

Het niveau van docenten wordt getoetst (uitgezonderd native speakers). We toetsen het taalniveau 

van docenten bij voorkeur bij aanstelling. Indien docenten niet aan het gewenste niveau voldoen, zijn 

scholingsafspraken onderdeel van het HRM-beleid.  

Toetsing van het taalniveau van vaste staf (docenten en coördinatoren) vindt plaats via een specifieke 

toets voor deze doelgroep. Die bestaat uit dit moment uit een computerdeel en een gesprek met twee 

examinatoren. Van juniordocenten en tutoren verwacht de VU ook dat zij aan het vereiste C1 niveau 

voldoen. Vanwege kleine aanstellingen en kortlopende contracten lijkt het praktisch niet haalbaar deze 

groep op dezelfde manier te toetsen op hun taalvaardigheden. Bij kleine tijdelijke aanstellingen wordt 

taalbeheersing meegenomen in n in sollicitatiegesprekken en/of online te toetsen.  

De faculteit is verantwoordelijk voor het niveau van taalbeheersing van docenten en de toetsing van 

het taalniveau. Indien een docent niet slaagt voor de toets, is er een traject om op dit niveau te komen. 

Het is aan de faculteit om te bepalen in hoeverre een docent hiervoor gefaciliteerd wordt (bijv. in tijd). 

Scholing en jaargesprek  

Scholing op het gebied van taalvaardigheden maakt onderdeel uit van de afspraken in het jaargesprek. 

Taalgebruik in overleg of gremia  

Wat betreft de voertaal die wordt gebruikt in vergaderingen, geldt hetzelfde als hierboven voor het 

obp: afhankelijk van de taal die binnen een medezeggenschapsorgaan gesproken wordt, adviseert de 

VU de volgende normen: 

• voor wp betrokken bij Nederlandstalige opleiding (niet in Nederlands docerend): lees- en 

luistervaardigheid minimaal B2 Nederlands;  
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• voor wp betrokken bij Engelstalige opleiding (niet in Engels docerend): lees- en luistervaardigheid 

minimaal B2 Engels. 

Net als in het geval van het OBP kiest de VU hier voor een flexibele constructie van zogeheten ‘parallel’ 

taalgebruik of tweetaligheid, waarbij deelnemers Nederlands of Engels kunnen spreken, en ervan 

mogen uitgaan dat de andere deelnemers kunnen begrijpen wat ze zeggen. De VU gaat ervan uit dat 

leden van het orgaan ook elkaar stukken kunnen toelichten bij onduidelijkheden. We kiezen niet voor 

of Nederlands of Engels, we gaan niet alle stukken vertalen en er is in principe ook geen tolk nodig. We 

faciliteren medewerkers die hun taalvaardigheden willen verbeteren via scholingsafspraken in het 

reguliere personeelsbeleid.  

3.3 KWALITEITSEISEN TAALBELEID GECONCRETISEERD VOOR STUDENTEN IN NEDERLANDSTALIGE 

OPLEIDINGEN 

a. Instroomniveau Nederlandstalige bacheloropleiding 

Eis:  

• Ingangseis: vwo-diploma (Nederlands en Engels op vwo-niveau) of minimaal NT2 Staatsexamen 

programma II 

• Taaltoets Nederlands voor studenten van alle Nederlandstalige bacheloropleidingen in het eerste 

jaar   

Verwachting:  

• Studenten die instromen met een beheersing van het Nederlands op het niveau van Staatsexamen 

NT2 (programma II), hebben het over het algemeen zwaar in de bachelor. Vanwege de ambitie op 

het gebied van diversiteit (open en aantrekkelijk voor een diverse doelgroep) verandert de VU 

deze eis niet. Echter, het gewenste niveau van de Nederlandse taal kan per opleiding verschillen 

en bij sommige opleidingen zijn zwaardere vereisten nodig voor het studiesucces van studenten. 

In dat geval kunnen opleidingen extra eisen stellen naast minimaal NT2 Staatsexamen programma 

II.   

• De VU verwacht van deze studenten dat zij aan het einde van jaar 1 op C1-niveau kunnen komen. 

Hiervoor biedt VU NT2 een aanvullende cursus aan.  

 

b. Instroomniveau Nederlandstalige masteropleiding 

Eis:  

• We eisen een wo-bachelordiploma of Staatsexamen NT2 (programma II). We verwachten dat het 

niveau van het Nederlands van de studenten die een bachelordiploma hebben afgerond hoger is 

dan vwo-niveau Nederlands of Staatsexamen NT2.   

Verwachting:  

• Bij een groot aantal opleidingen kunnen hbo-bachelors via een schakelprogramma van meestal 30 

EC (premasterprogramma) instromen in een masteropleiding. Deze hbo-studenten leggen een pre-

masterassessment af (voor het schakelprogramma c.q. premasterprogramma). Engels tekstbegrip 

(taaltoets Engels) en Nederlands tekstbegrip (taaltoets Nederlands) zijn opties die faculteiten via 

het premasterassessment kunnen toetsen. Hiervoor wordt een taaltoets van NOA gebruikt. Deze 

toets is gestoeld op vwo-eindexamen-niveau. Het Premasterassessment is niet bij alle faculteiten 
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bindend. Engels tekstbegrip wordt bij alle faculteiten afgenomen, Nederlands tekstbegrip bij de 

meeste. We verwachten dat studenten die via een pre-masterprogramma aan een 

masteropleiding beginnen, een hoger taalniveau (gaan) beheersen dan het vwo-eindniveau.  

 

c. Uitstroomniveau Nederlandstalige bachelor- en masteropleidingen 

Communicatie is onderdeel van de Dublin Descriptoren2 en maakt daarmee deel uit van de eindtermen 

van alle (geaccrediteerde) opleidingen. Talige vaardigheden zijn veelal een middel om aan de 

eindtermen voor communicatieve vaardigheden te voldoen. Opleidingen verschillen in de mate waarin 

talige en communicatieve vaardigheden zijn opgenomen in de eindtermen. In bijlage 2 is de notitie 

‘Taalvaardigheid, communicatieve vaardigheid: toelatingseisen, uitstroomeisen, doorlopende 

leerlijnen’ opgenomen, die is opgesteld door een subgroep van de werkgroep Taalbeleid. In deze 

notitie wordt een onderscheid gemaakt tussen talige vaardigheden en communicatieve vaardigheden.  

Eindtermen en leerdoelen taalvaardigheid  

Het taalbeleid VU geeft criteria waaraan de eindtermen wat betreft taalcompetenties Nederlands en 

Engels moeten voldoen. In bijlage 3 is als handreiking een voorbeeld van een eindterm 

Communicatieve vaardigheden Engels opgenomen, met daarin heel specifieke formuleringen van 

deelcompetenties. Het vaststellen van de eindtermen is uiteraard aan de opleidingen. Opleidingen 

formuleren aan de hand van de handreiking met criteria (bijlage 4) eindtermen  en/of leerdoelen op 

het gebied van taal en communicatievaardigheden op het niveau van de opleiding. Als 

taalcompetenties deel uitmaken van de eindtermen, moeten deze expliciet worden opgenomen in een 

leerlijn en in de toetsing. Dit betekent ook dat docenten ondersteund moeten worden om feedback te 

geven op taal. Docenten kunnen zich hier onzeker over voelen. 

 

Afhankelijk van de specifieke invulling van de eindtermen, moet de opleiding laten zien welke leerlijnen 

of vakken zij aanbiedt op weg naar de eindterm. Dat kan door een specifiek vak in het programma op 

te nemen (bijvoorbeeld op het gebied van Academisch Engels of Academic writing), maar dat kan ook 

heel goed door onderwijs in communicatieve vaardigheden te integreren in  het vakinhoudelijke 

onderwijs (CLIL, content and language integrated learning). In dat laatste geval ligt het voor de hand 

dat er voor vakinhoudelijke programmaonderdelen ook leerdoelen op het gebied van communicatieve 

vaardigheden worden geformuleerd. In bijlage 3 staan daarom ook voorbeelden van leerdoelen 

Communicatieve vaardigheden Engels voor afzonderlijke vakken, als handreiking.    

 

  

                                                           
2 http://ecahe.eu/w/index.php/Dublin_Descriptors 

http://ecahe.eu/w/index.php/Dublin_Descriptors
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3.4 KWALITEITSEISEN TAALBELEID GECONCRETISEERD VOOR STUDENTEN IN ENGELSTALIGE 

OPLEIDINGEN 

a. Instroomniveau Engelstalige bacheloropleiding 

Eis:  

• Ingangseis: vwo-diploma (Engels op vwo-niveau) of equivalent  

(Internationale studenten die geen vwo-diploma hebben, dienen een door de VU goedgekeurde 

Engelse taaltoets te maken en aan een vooraf bepaald minimumniveau te voldoen. Dit kan per 

opleiding verschillen en is vastgelegd in het betreffende OER. Studenten die hun vooropleiding in 

Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië of Nieuw-Zeeland hebben 

gevolgd, en studenten die een International Baccalaureate of een European Baccalaureate 

diploma hebben (van een Engelstalig IB/EB programma), zijn vrijgesteld van deze toelatingseis.) 

• Voor Engelstalige bacheloropleidingen is er sinds het taalbeleid 2018 naar analogie van de 

taaltoets Nederlands een taaltoets Engel voor studenten in het eerste jaar van hun 

bacheloropleiding. Deze toets wordt afgenomen nadat studenten zijn toegelaten tot de bachelor. 

Uiteraard kan die taaltoets niet leiden tot herziening van het toelatingsbesluit, maar wel tot de 

verplichting om remediërend onderwijs te volgen – op kosten van de VU. De verplichting moet 

opgenomen worden in het opleidingsprogramma.   

• Docenten zijn vaak bereid extra feedback te geven op studenten die de eigen verantwoordelijkheid 

niet hebben genomen om hun taalcompetenties op niveau te krijgen (bijv. niet het remediërend 

onderwijs gevolgd n.a.v. de taaltoets). De opleiding en docenten zouden hiervoor de 

verantwoordelijkheid bij de student terug moeten leggen. Daartoe zouden opleidingen aan hun 

(aspirant-) studenten de verantwoordelijkheid voor het niveau van taalvaardigheid duidelijk 

kenbaar moeten maken en hun docenten instrueren om een heldere lijn aan te houden als ze werk 

nakijken. 

 

b. Instroomniveau Engelstalige masteropleiding 

Alle studenten, zowel Nederlandstalig als internationaal, dienen aan te tonen aan de toelatingseisen 

van de masteropleiding te voldoen. Dit kan  door een door de VU goedgekeurde Engelse taaltoets af 

te leggen voor toelating tot Engelstalige masteropleidingen. De gevraagde minimumscores en 

vrijstellingen verschillen per opleiding (IELTS veelal rond de 6,5; TOEFL min 580). Studenten die hun 

vooropleiding in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië of Nieuw-

Zeeland hebben gevolgd zijn in ieder geval vrijgesteld van deze toelatingseis. Dit is vastgelegd in het 

VU Internationaliseringsbeleid. Voor veel opleidingen zijn ook Nederlandstalige studenten die een 

Engelstalige bachelor in Nederland hebben behaald uitgezonderd van toetsing. De toelatingseisen en 

voorwaarden voor vrijstellingen verschillen per opleiding en zijn vastgelegd in het betreffende OER.  

  

c. Uitstroomniveau Engelstalige bachelor- en masteropleiding 

Naar analogie van wat hierboven beschreven staat bij het uitstroomniveau van de Nederlandstalige 

opleidingen, formuleren opleidingen aan de hand van de geformuleerde criteria die als handreiking 

zijn opgenomen in bijlage 3, de eindtermen en leerdoelen voor (Nederlandstalige en) Engelstalige 

taalvaardigheden. 
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d. Uitstroomniveau Nederlands van Niet-Nederlandse studenten 

Verwachting:  

De VU verwacht van buitenlandse studenten in een Engelstalige bachelor dat zij na een aantal jaar het 

Nederlands op A2 niveau beheersen. Van de buitenlandse studenten blijft ongeveer 1/3 in Nederland 

wonen en werken; 2/3 gaat weg. In het kader van het rapport “Make it in The Netherlands”, zou het 

goed zijn deze studenten te stimuleren om in te burgeren en een klein beetje Nederlands te leren. 

Vanuit het oogpunt van inclusiviteit vindt de VU het belangrijk dan niet-Nederlandstalige studenten 

een beetje Nederlands leren om in alledaags taalgebruik in informele settings uitwisseling binnen de 

VU gemeenschap mogelijk te maken. De VU biedt hiervoor tegen een aantrekkelijk tarief voor 

studenten een cursus Every Day Dutch aan.   

3.5 KWALITEITSEISEN VOOR DEELNAME AAN BESTUREN, VERGADERINGEN EN OVERLEGGEN EN 

COMMUNICATIE VAN (CENTRALE) BELEIDSSTUKKEN 

Inclusiviteit in alle bestuurslagen 

De VU ambieert inclusiviteit in alle bestuurslagen. Die inclusiviteit voor de een mag niet leiden tot 

exclusiviteit voor de ander, bijv. doordat alles in het Engels moet. 

De medezeggenschap aan de VU wordt zo ingericht dat er twee spreek- en schrijftalen mogelijk zijn. 

Dit betekent dat van alle deelnemers verwacht wordt dat ze zowel Nederlands als Engels passief op B2 

niveau beheersen. Medezeggenschap is geen reden is om stukken te vertalen. Dit wordt ook wel 

‘parallel’ taalgebruik of tweetaligheid genoemd, waarbij deelnemers Nederlands of Engels kunnen 

spreken en ervan mogen uitgaan dat de andere deelnemers kunnen begrijpen wat ze zeggen. Hiervoor 

is flankerend beleid nodig: De VU faciliteert medewerkers die hun taalvaardigheden willen verbeteren 

via scholingsafspraken in het reguliere personeelsbeleid. 

Bij een Engelstalige bachelor- of masteropleiding zullen de overleggen in het Engels plaatsvinden, 

bijvoorbeeld de opleidingscommissie, en de documenten bij voorkeur Engelstalig zijn. Het kan 

voorkomen dat stukken (van derden bijvoorbeeld) in het Nederlands zijn opgesteld. Binnen 

vergaderingen, bijvoorbeeld de opleidingscommissie, moet ruimte zijn om deze onvertaald in te 

brengen. Bij Nederlandstalige opleidingen zal Nederlands de voorkeursvoertaal zijn in vergaderingen, 

overleggen en documenten. Echter niet alles moet in het Nederlands; ook binnen Nederlandstalige 

opleidingen zijn er veelal Engelstalige vakken of componenten.  

Wat vertalen we? 

Wat moet vertaald worden in het Engels en wat niet? Op centraal niveau kan dit anders liggen dan op 

facultair niveau. En zeker voor Engelstalige opleidingen ligt dat anders. Het wordt aan de 

desbetreffende niveaus (universiteit, faculteit, dienst, afdeling, etc) overgelaten om te bepalen of 

communicatie tweetalig moet, of alleen in Engels of Nederlands.  

 

  



Handboek Onderwijskwaliteit  Taalbeleid 

 

Versie 2019                                                                                                                                                                                                       13 

 
 

3.6 KWALITEITSEISEN VOOR CAMPUSCOMMUNICATIE (BEWEGWIJZERING, PLATTEGRONDJES, ETC) 

Uitgangspunten: 

• VU heeft in officiële uitingen gekozen voor Brits-Engels 

• Campus Communicatie: 

o moet tweetalig zijn 

o moet kwalitatief goed zijn 

3.7 KWALITEITSEISEN VOOR INFORMEEL TAALGEBRUIK  

Ook bij informeel taalgebruik staat inclusiviteit voorop. Van studenten en medewerkers verwachten 

wij verwelkomend gedrag naar de ander, ook wanneer deze een andere taal spreekt dan de eigen 

moedertaal. Dit stimuleert het gevoel van zich thuis voelen op de VU en nodigt uit tot meer actieve 

betrokkenheid. We verwachten dat studenten en medewerkers attent zijn op aanwezigheid van 

anderstaligen in sociale situaties. Er zijn geen dwingende taaleisen op het gebied informele 

communicatie. 

3.8 KWALITEITSEISEN AAN NEDERLANDS OF ENGELS ALS INSTRUCTIETAAL 

Bepalen instructietaal – Gedragscode vreemde taal 

Bij het bepalen van de taal van instructie bij bacheloropleidingen moet men rekening houden met 

Artikel 7.2 van de WHW, waarin staat dat Nederlandse bacheloropleidingen in principe Nederlandstalig 

dienen te zijn. Als een opleiding hiervan af wil wijken, moet de gedragscode Vreemde Talen van de VU 

(bijlage 4) in acht worden genomen en moet men de keuze voor een Engelstalige opleiding motiveren. 

Op dit moment staat in de gedragscode Vreemde Taal dat het gebruik van een andere taal dan het 

Nederlands is toegestaan indien dat noodzakelijk is vanwege (a) de specifieke aard van het onderwijs, 

(b) de inrichting van het onderwijs, (c) de kwaliteit van het onderwijs, (d) de herkomst van de 

studenten. Dit is overeenkomstige de wettelijke bepaling. De VU is voornemens de gedragscode 

vreemde taal in 2019 te herzien. Daarbij worden de adviezen van het inspectieonderzoek naar 

gedragscodes vreemde taal en taalbeleid bij instellingen voor hoger onderwijs betrokken. De volgende 

factoren kunnen of moeten een rol spelen bij de motivering voor Engelstalige opleidingen of tracks:   

Inhoudelijke factoren  

• Het beroepsveld waarop de opleiding studenten voorbereidt heeft een internationaal karakter.  

• De vraagstukken die in het curriculum centraal staan hebben een internationaal karakter, resp. de 

opleiding beweegt zich in een wetenschapsgebied waarin de belangrijke literatuur, de 

studieboeken  en het discours geheel of grotendeels Engelstalig zijn. 

• De inhoud van een opleiding betreft een zodanig internationaal onderwerp dat het weinig zou 

opleveren om daarover in het Nederlands te doceren.  

Selectieve factoren  

• De opleiding wil de beste studenten voor de opleiding binnenhalen. Om de instroom ook 

kwantitatief op peil te houden is het van belang ook internationaal te werven.  
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Strategische factoren  

• De opleiding draagt bij aan de identiteit van de VU in internationaal verband.  

• Een Engelstalig traject draagt bij aan het onderscheidend karakter van de opleiding; een dergelijk 

onderscheidend karakter kan van lokale aard zijn.  

3.9 OVERIGE KWALITEITSEISEN OP HET NIVEAU VAN DE OPLEIDING 

Taal opleidingen 

Uiteraard geldt voor opleidingen die Nederlands of Engels als instructietaal hebben, dat het onderwijs, 

de toetsing en verder communicatie in en rond die opleiding (ook in de opleidingscommissie, etc) in 

de gekozen instructietaal plaatsvindt, tenzij in verband met de leerdoelen voor een onderdeel een 

gemotiveerde andere keuze wordt gemaakt. Wat betreft de keuze voor een instructietaal geldt de 

Gedragscode Vreemde Taal (zie bijlage 4) en het protocol ‘Starten, wijzigen of stoppen van een 

opleiding of afstudeerrichting aan de VU’ (zie bijlage 5) 

Communicatie over centrale regelgeving 

De communicatie over centrale regelgeving voor studenten, zoals bijvoorbeeld de format-OER-en, en 

de campuscommunicatie (bewegwijzering, plattegronden, etc.) moet tweetalig en kwalitatief goed 

zijn. Wanneer centrale regels gelden voor Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen, worden de 

desbetreffende stukken ook in het Engels beschikbaar gesteld (denk aan een format-OER).  

Eindtermen op gebied van taalvaardigheid  in OER 

Wat we eisen van studenten aan het einde van de bachelor- en masteropleiding (de eindtermen) moet 

in het OER worden opgenomen. In dat geval dient de opleiding ervoor te zorgen dat de student, 

gegeven het vereiste ingangsniveau, aan de eisen kan voldoen, en draagt de opleiding de kosten.  

Taaltoets Engels en Nederlands voor eerstejaars bacheloropleiding 

We toetsen het taalniveau Nederlands of Engels van studenten bij aanvang van de bacheloropleiding. 

De taaltoets Nederlands  blijkt een sterke voorspeller van studiesucces. De taaltoets Nederlands is de 

default toets. Iedere student doet deze toets, tenzij het niet zinnig is, bijvoorbeeld bij een Engelstalige 

bacheloropleiding. Dan wordt de taaltoets Engels afgenomen. Indien een student de toets niet haalt, 

dient remediërend onderwijs gevolgd te worden. De opleiding moet ervoor zorgen dat dit niet 

vrijblijvend is. De opleiding doet dit door de taaltoets, de bijspijkercursus en het slagen voor de toets 

van de cursus aan een vak te koppelen. De VU draagt de kosten van de toets en dit remediërend 

onderwijs.  
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4 BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: English Language Support Online 

 

Bijlage 2: Talige vaardigheden en communicatieve vaardigheden 

 

Bijlage 3: Handreiking Eindtermen en doelen 

 

Bijlage 4: Gedragscode Vreemde Talen van de VU  

 
Bijlage 5: Protocol ‘Starten, wijzigen of stoppen van een opleiding of afstudeerrichting aan de VU’  
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Bijlage  


 


Handreiking Eindtermen en Leerdoelen Communicatieve vaardigheden met daarin taal 


 


Hieronder is een algemene set eindtermen opgenomen, geformuleerd in Dublin-descriptoren, die model 


kunnen staan voor een afsluitende eindterm communicatieve vaardigheden met daarin opgenomen 


eisen voor taalvaardigheid. In dit voorbeeld speelt ook de grammatica een rol. Dit hoeft niet voor iedere 


opleiding van toepassing te zijn. Eveneens  zijn voorbeelden opgenomen van leerdoelen van individuele 


vakken die onderdeel zouden kunnen zijn van een leerlijn communicatieve vaardigheden in het Engels.   


Deze set voorbeelden biedt een handreiking voor opleidingen om hun eindtermen of hun leerdoelen op 


het gebied van taal en communicatie te formuleren. Voor een groot deel hebben opleidingen  deze al 


geformuleerd, dit geldt met name voor eindtermen communicatieve vaardigheden.   


Voorbeeld 1 geeft alle ingrediënten die horen bij een eindterm communicatieve vaardigheden Engels.  


Daarnaast zijn voorbeelden van eindtermen van afzonderlijke vakken (dus eigenlijk leerdoelen of 


learning outcomes) gegeven. Voorbeelden 2  t/m 8 laten dus zien hoe leerdoelen van afzonderlijke 


vakken of vak-onderdelen eruit zouden kunnen zien. Op deze manier wordt duidelijk hoe in bijvoorbeeld 


een driejarig curriculum een leerlijn er uit zou kunnen zien (in de vorm van vakken, modules, enkele 


colleges, werkstukken, presentaties, etc.) op weg naar de eindterm.  


Voorbeeld 2 en 3 betreffen mogelijke leerdoelen communicatieve vaardigheden Engels bij een basisvak.  


Voorbeelden 4 en 5 geven dit aan voor een jaar-2 vak; voorbeelden 6 en 7 laten zien wat er op 


derdejaarsniveau geëist zou kunnen worden.  Voorbeeld 8 laat zien hoe leerdoelen op het gebied van 


communicatieve vaardigheden Engels op masterniveau eruit zouden kunnen zien. 


 


Voorbeeld 1: Eindtermen (BA-niveau) 


SCHRIJFVAARDIGHEID: Je kunt een goed gestructureerde Engelse tekst schrijven in een formele stijl over 


een onderwerp dat aan je eigen opleiding is gerelateerd. Daarbij ontbreken ernstige lexicale en 


grammaticale fouten die een negatief effect hebben op de leesbaarheid van je tekst. 


GRAMMATICALE KENNIS / INZICHT / TOEPASSEN VAN ERVAN: Je hebt inzicht in de meest frequente 


valkuilen van de Engelse grammatica; je kunt ze noemen en omschrijven, en kunt ze in je schriftelijke 


producten vermijden. 


LEESVAARDIGHEID: Je bent in staat bij het lezen van cq luisteren naar wetenschappelijke teksten en 


mondelinge presentaties op jouw vakgebied de elementen te herkennen die tot het wetenschappelijke 


register behoren. 


KENNIS / INZICHT: Je hebt kennis van de structuur en het register van wetenschappelijke teksten en 


mondelinge presentaties op jouw vakgebied, en hebt inzicht in de manier waarop het gebruik van 


specifieke talige middelen bijdraagt tot de coherentie van de tekst. 


KENNIS: Je hebt kennis van de belangrijkste verschillen tussen het Engels en het Nederlands met 


betrekking tot stilistische en retorische aspecten van formele geschreven teksten. 


INZICHT : Je hebt inzicht in de sterke en zwakke aspecten van je schrijfvaardigheid in het Engels, en weet 


hoe je aan de slag kunt om de sterke punten verder uit te breiden en de zwakke aspecten te 


verminderen. 


SPREEKVAARDIGHEID: Je kunt verstaanbaar Engels spreken. 







TOEPASSING KENNIS / INZICHT: Je kunt  het belang van verstaanbaar Engels spreken uitleggen (m.b.t. 


eenduidige communicatie, je toekomstige carrière en je professioneel voorkomen). 


 


Voorbeeld 2: Basisvak (niveau 100) 


The aims of this course are to introduce students to the basic requirements of formal writing in English; 


to develop students’s academic skills with regard to text structure, linguistic accuracy, and 


clarity of expression; and to introduce students to the basic conventions of using sources through 


quoting, referring and paraphrasing. After following the course, you will be able to write an 


essay of 1000 words about an academic topic which uses academic sources 


appropriately, which has no major grammatical errors, and which uses a clear structure and a suitable 


style for academic texts. 


The central learning outcomes for the 100-level academic English course are as follows. Students 


• develop an awareness of the communicative competences, the language skills and the attitudes 


to communicative performance which are required for becoming a successful junior member of a 


discourse community in their chosen field (e.g. genre conventions, attention to linguistic and 


presentational detail); 


• develop lexical and grammatical competences which are appropriate for academic genres and 


which are sensitive to the mode of production [in plain English: they learn the differences between 


academic speaking and academic writing]; 


• gain insight into the structure of text types associated with specific genres in various disciplines 


within the three relevant domains of science, social science, and humanities. 


 


Skills-specific outcomes are as follows: 


Reading: Students can understand the rhetorical structure of texts at the macro level [in order to 


be able to scan them quickly] and at the micro level. 


Presenting:  Students can with confidence present a short talk using Powerpoint on a subject relating 


to a big question. 


Writing:  Students can write a short academic paper in which they report on what others have 


said about an aspect of a big question, and in which they offer a critique thereon. 


 


Voorbeeld 3: Basisvak (niveau 100) 


Leerdoelen// D-descriptoren   


Kennis: You have knowledge of and insight into the language which typifies academic writing in English 


and into English requirements of text structure, as well as into how these aspects are different from 


other languages, most importantly Dutch. You have knowledge of and insight into the most important 


aspects of English grammar, particularly those which typically cause students problems when writing 


formal English.  


Toepassen kennis: You can apply your knowledge of text structure and grammar in your own academic 


writing and when processing feedback given in the course of writing assignments. 


Communicatie:  You can write a well-structured English text in a formal style about a subject related to 


your own study, free of serious lexical and grammatical error which would have an adverse effect on the 


readability of the text. In terms of the Common European Framework of Reference [CEFR], you will be at 







least at the high end of level B2 in terms of communicative competence and at least at level B2i in terms 


of grammatical accuracy and vocabulary control. 


Leervaardigheden: You will have greater insight into the strengths and weaknesses of your English 


writing skills, and knowledge of how to further develop your strengths and reduce your weaknesses.  


 


Voorbeeld 4: jaar 2 vak (niveau 200) 


The main aim of this course is to further develop your writing skills in English. For this course we focus 


on your position as a writer in the academic world, i.e. as someone who is engaged in academic 


discourse. This means that you need to be aware of appropriate structures at sentence level as well as 


at text level, that you should know different ways of using language to refer to other writers, and that 


you should be able to use academic language effectively.  


At the beginning of the course we already assume that you can write a well-structured academic text 


using an intro-body-conclusion macrostructure and using conventional thematic paragraphs. Moreover, 


you are expected to be able to write in English correctly.  


After successfully completing this course you will have 


a. more insight into the main linguistic and structural features of academic written language; 


b. insight into the way writers in your discipline deal with quoting and generally referring to other 


texts; 


c. greater knowledge of the stylistic and rhetorical aspects of written formal texts; 


d. more insight into how specific linguistic structures can contribute to text coherence and text 


cohesion; 


e. greater insight into the strengths and weaknesses of your English writing skills, and knowledge 


of how to further develop your strengths and reduce your weaknesses; 


f. the ability to write a well-structured English text in a formal style about a topic related to your 


programme of study, without serious lexical and grammatical errors that negatively affect the 


readability of your text. 


 


Voorbeeld 5: jaar 2 vak (niveau 200) 


Leerdoelen// D-descriptoren   


Kennis: You will have detailed knowledge of and insight into the 10 most common English pronunciation 


difficulties that occur in the English accents of Dutch and other non-native speakers of English. You will 


have knowledge of and insight into the prosodic features and conversational patterns of speech that you 


can use to advantage in order to get your message across. 


Toepassing kennis: You can apply your knowledge to analyse and improve your own English 


pronunciation and presentation, and to help you understand the English accent of other non-native 


speakers. 


 


Communicatie: You will develop spoken English that other non-native speakers of English will be able to 


interpret adequately in international communication, and which serves your individual social and 


professional needs effectively. 


 







Leervaardigheden: You will develop awareness of variation in English accents and an appreciation of 


intercultural differences, as well as personal monitoring skills and speech adjustment strategies. These 


will  enable you to continue to improve  intelligibility, communicability, and confidence  in your spoken 


English for your studies and your future professional career 


 


Voorbeeld 6: jaar 3 vak (niveau 300) 


Leerdoelen//D-descriptoren   


Kennis: You will have knowledge of and insight into (a) the most important linguistic features that 


contribute to coherence and cohesion, which allow for a text-linguistic valuing of quality of the text; and 


(b) specific text and linguistic features which can be used to define discipline-specific characteristics of 


academic text. You have more in-depth knowledge of the stylistic and rhetorical aspects of written 


formal texts. 


 


Toepassing kennis: You can apply your knowledge of coherence-promoting devices to improve your own 


writing, before and after feedback. You can identify and analyse several linguistic and structural features 


of relevant academic text types in your own discipline. 


 


Oordeelsvorming: You can compare different styles of academic writing and can identify your position 


with regard to your own discipline in contrast to other disciplines, as well as with regard to different 


styles of writing, such as British versus Dutch.  


 


Communicatie: You can write a term paper on a topic within your own area of study which in terms of 


the Common European Framework of Reference [CEFR] is at least at the low end of C1 for relevant 


communicative competence and at least at the high end of level B2 in terms of linguistic accuracy, range 


and vocabulary control. You can report in writing on the analysis of a selection of linguistic features of 


texts written in your own discipline.  


 


Leervaardigheden: You expand your insight into the strengths and weaknesses of your English writing 


skills, and knowledge of how to further develop your strengths and reduce your weaknesses.   


 


Voorbeeld 7: jaar 3 vak (niveau 300) 


Oordeelsvorming: You can use your knowledge of different genres and different styles of 


communication to assess different language users’ style of communication in English and to make 


decisions about what kind of English you want to write and speak. 


 


Communicatie: You will be able to report in writing on a small piece of academic research, using 


linguistics conventions and a style and register appropriate to your discipline. You will also be able to 


give an oral presentation on this research. In terms of the Common European Framework of Reference 


[CEFR] your language production is at least at the C1 level for relevant communicative competence and 


at least at the high end of level B2 in terms of linguistic accuracy, range and vocabulary control. 


 







Leervaardigheden: You will develop an awareness of the influence of language choices on the character 


of a community and the importance of learning to apply these features to become part of this 


community.   


 


Voorbeeld 8: masterniveau 


After successfully completing this course you will be able to write an academic text in English at the C1 


level of the Common European Framework of Reference [CEFR], seen in terms of relevant 


communicative competence, grammatical accuracy and vocabulary control; you will be able to spot the 


major coherence problems in the drafts of your own and other people's texts, and edit the text to 


improve coherence; you will also have a clear sense of where your English is strong and of what areas 


you can work on to develop your expressive potential. 


 


 


 








6 maart 2008 


Gedragscode vreemde taal 
 


1. In het onderwijs aan de Vrije Universiteit wordt het Nederlands als voertaal gebruikt. Gebruik 
van een andere taal dan het Nederlands is toegestaan, indien  


a. het een opleiding betreft met betrekking tot die taal 
b. het onderwijs betreft door een anderstalige docent in het kader van een gastcollege. 


Onder onderwijs wordt mede verstaan het afnemen van tentamens en examens. 
 


2. Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands is voorts toegestaan, indien 
a. de specifieke aard van het onderwijs  
b. de inrichting van het onderwijs  
c. de kwaliteit van het onderwijs  
d. de herkomst van de studenten  


dat noodzakelijk maakt. 
 


3. Onderwijsmateriaal, zoals boeken en artikelen, kan in een andere taal zijn gesteld dan de 
voertaal tijdens het onderwijs. Tentamens, werkstukken of scripties kunnen op verzoek van de 
student eveneens worden afgelegd dan wel geschreven in een andere taal dan de voertaal, mits 
de examencommissie daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 


 
4. Het gebruik van een vreemde taal in een opleiding wordt vastgelegd in de betreffende 


onderwijs- en examenregeling (OER). De keuze voor een andere taal dan Nederlands wordt 
gemotiveerd. 


 
5. Het gebruik van een vreemde taal mag niet leiden tot onredelijke verzwaring van de studielast, 


tot aantasting van het kwaliteitsniveau van de opleiding of tot benadeling van studenten bij 
tentamens.  
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1. PROCEDURE STARTEN NIEUWE OPLEIDING 


» Zie stroomschema 
»  Zie  format notitie voornemen nieuwe opleiding ten behoeve van toetsing en besluitvorming 
 
 
Hieronder wordt beschreven wat de procedure is aan de Vrije Universiteit voor het starten van 
een nieuwe opleiding. 
 
De VU-procedure voor het starten van nieuwe opleidingen is verdeeld in 5 hoofdfasen: 
 


 
 


1.1 VERKENNENDE FASE 


Het starten van een nieuwe opleiding is een omvangrijke, veelomvattende en vaak tijdrovende 
operatie. Voordat het externe traject van toetsing en besluitvorming doorlopen wordt, vindt 
daarom eerst een onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van de opleiding plaats. De 
faculteit onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van de nieuwe gewenste opleiding, 
eventueel door middel van een uitvoeringstoets. Ook wordt marktonderzoek onder de 
beoogde (internationale) doelgroep verricht, zodat tot een raming van de verwachte instroom 
gekomen kan worden. Tevens wordt bekeken of de beoogde nieuwe opleiding binnen het 
gehele opleidingenaanbod van de faculteit voldoende potentie heeft en geen kannibalisatie zal 
plegen op de bestaande opleidingen. Indien het een Engelstalige opleiding betreft dient vast 
afgestemd te worden met het VU International Office, bijvoorbeeld over huisvestingscapaciteit 
voor de internationale studenten, de kostenraming voor behandeling toelatingsverzoeken. Ook 
dient de faculteit te inventariseren of de beoogde docenten een toereikend Engels 
taalvaardigheidsniveau bezitten (C1). 
 


fase 1 
•  de verkennende fase, waarin vooraanmelding en interne afweging plaatsvindt 


fase 2 
•  de beleidsmatige fase, waarin besluitvorming in de faculteit en - indien van toepassing 


- het CvB plaatsvindt 


fase 3 
•  macrodoelmatigheidsfase, waarin de minister de bekostigingsafweging maakt 


fase 4 
•  de kwaliteitsfase, waarin de NVAO de plannen op accreditatiewaardigheid keurt 


fase 5 


 
• de operationele fase, waarin registratie in Croho en inrichting van de systemen 
plaatsvindt 
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De opleiding dient bij voorkeur aan te sluiten bij een van de profielthema’s van de VU en niet in 
strijd te zijn met de uitgangspunten van de VU zoals verwoord in het Instellingsplan en de VU-
brede onderwijsvisie. Indien het om het starten van een nieuwe master gaat, dan zal deze 
gekoppeld moeten zijn aan onderzoek; op terreinen waarop de VU geen onderzoekscapaciteit 
met internationale zichtbaarheid heeft, biedt zij ook geen masteropleidingen aan1. 
De faculteit stemt verder af met de relevante interne stakeholders en neemt ook contact op 
met de afdeling OKP van SOZ, om het voornemen te bespreken, de planning en de te nemen 
stappen vast te stellen en eventuele haken en ogen vroegtijdig te signaleren. Indien de nieuwe 
opleiding een joint (degree-)programme met een andere instelling betreft, wordt ook 
afgestemd met de procesregisseurs van OKP (zie hoofdstuk 3).  
 


1.2 BELEIDSMATIGE FASE: BESLUITVORMING FACULTEIT EN CVB 


Na de interne verkenning wordt een startnotitie ‘Voornemen nieuwe opleiding’ opgesteld (zie 
Bijlage 1 voor het format). Het faculteitsbestuur neemt vervolgens een besluit. Indien positief, 
wordt de notitie met de gegevens die voor besluitvorming in de faculteit zijn opgesteld, 
ingediend bij het CvB met het verzoek te besluiten over de nieuwe opleiding. Het CvB brengt 
deze vooraanmelding, voorzien van een advies door OKP in bij het BOVU. Indien de discussie in 
het BOVU positief verloopt, wordt een stevige basis verkregen en is er VU-breed draagvlak voor 
het initiatief. Op grond van positieve advisering door het BOVU neemt het CvB een definitief 
besluit en worden naast de betreffende faculteit, ook de relevante stakeholders zoals SSA, IO, 
C&M en procesregie ingelicht over het positieve besluit. Het voornemen wordt ook breder 
gecommuniceerd in relevante VU nieuwsbrieven. In geval het BOVU de plannen terugverwijst 
naar de tekentafel, wordt het initiatief een volgende keer opnieuw in het BOVU behandeld.  
In het geval de nieuwe opleiding een joint (degree) programme betreft, wordt na positief CvB 
besluit de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende instelling(en) definitief opgesteld 
en ondertekend, voorafgaand aan de volgende fase. 
 


1.3 MACRODOELMATIGHEIDSFASE 


In deze fase maakt de faculteit een planning van het tijdpad en werkt verder aan het gelijktijdig 
opstellen van het aanvraagdossier voor macrodoelmatigheid (MD) en die voor de accreditatie. 
Die gelijktijdigheid wordt niet alleen ingegeven door de beperkte geldigheidsduur van een MD-
besluit (10 maanden), maar ook, inhoudelijk, door het feit dat de concept OER van de opleiding 
deel uitmaakt van het MD dossier. Het aanvraagdossier wordt voor advies voorgelegd aan OKP. 
De definitieve aanvraag voor macrodoelmatigheid wordt (op verzoek van het faculteitsbestuur) 
namens het CvB ingediend bij de minister van OCW, via de Commissie Doelmatigheid Hoger 
Onderwijs (CDHO). De Commissie neemt 8 weken voor besluitvorming, indien positief, is het 
besluit 10 maanden geldig. 
 


                                                           
1 Zie VU-brede Onderwijsvisie.  
 



https://www.cdho.nl/

http://www.vu.nl/nl/Images/Brochure_Onderwijsvisie_web_tcm289-373356.pdf
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1.4 KWALITATIEVE FASE (ACCREDITATIE NVAO) 


In de vierde fase draait het om de accreditatieaanvraag: na interne advisering door de 
Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) verstuurt het College van Bestuur de aanvraag voor een 
Toets Nieuwe Opleiding (TNO) aan de NVAO. De NVAO heeft onder meer als taak toe te zien op 
de transparantie van het opleidingenaanbod. Dit betekent dat de NVAO bij elk voorstel voor 
een nieuwe opleiding nagaat of de voorgestelde vlag de lading dekt. Van een voorgenomen 
nieuwe opleiding waarvan de naam al voorkomt in het CROHO, wordt nagegaan of de 
doelstellingen en het programma voldoende overeenkomen met bestaande opleidingen die 
onder dezelfde naam in het CROHO geregistreerd zijn, om de desbetreffende naam voor deze 
opleiding te rechtvaardigen. 
 
Bij nieuwe opleidingen, die nog niet elders in Nederland voorkomen en die dus inhoudelijk echt 
nieuw geacht worden te zijn, zal de instelling duidelijk moeten maken dat de voorgestelde 
opleiding niet kan worden gezien als een afstudeerrichting van een bestaande opleiding, omdat 
zij daar te sterk van verschilt. Als vuistregel hiervoor hanteert de NVAO dat tenminste 40 % van 
het curriculum afwijkt van enigerlei bestaande opleiding. 
 
Tijdens deze fase zal door SSA, IO, C&M, FCO, IT – in nauwe samenwerking met het facultaire 
onderwijsbureau - gestart worden met de voorbereidingen, zodat wanneer er een definitief 
positief besluit van de NVAO komt, de inrichting direct van start kan gaan.  


1.5 OPERATIONELE FASE  


Wanneer de NVAO een positief accreditatiebesluit heeft genomen meldt het CvB de nieuwe 
opleiding aan bij DUO voor registratie in het CROHO. Zodra het (voornemen tot het) positieve 
besluit van de NVAO is ontvangen -  en niet eerder! - kan een start gemaakt worden met de 
voorlichting en werving van studenten. De opleiding verschijnt pas in Studielink na 
daadwerkelijke registratie in CROHO. Vanaf dat moment pas kunnen potentiële studenten zich 
ook aanmelden. 
De voorbereidingen voor de inrichting worden onder leiding van Procesregie en –beheer verder 
uitgerold: diverse interne stakeholders dragen vervolgens zorg voor inrichting van SAP-SLcM, 
VUnet, Syllabus+ en koppelingen met andere systemen. Het hoofd onderwijsbureau is 
betrokken en wordt doorlopend geïnformeerd. 
 
Uitgangspunten 
 


• Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is leidend. 
• Pas na het verkrijgen van een (voornemen tot) positief besluit op de kwaliteitstoets 


voor een opleiding kan gestart worden met de officiële werving van studenten. 
Daadwerkelijke inschrijving van studenten is pas mogelijk als ook de laatste stap is 
afgerond, resulterend in registratie van de opleiding in het CROHO. 


• De centrale wervingsmiddelen (voorlichtingsdagen, opleidingsbrochures en de 
homepage) worden in principe alleen ingezet voor opleidingen die geregistreerd staan 
in CROHO. 



http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/organisatie-en-bestuur/advies-overlegorganen/stuurgroep-onderwijskwaliteit/index.aspx

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj97In848PQAhUoJMAKHZcOCaAQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fapps.duo.nl%2FMCROHO%2Fpages%2Fzoeken.jsf&usg=AFQjCNFuhOtqW1dvKJwaq9H19cksS6o5BA
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• De faculteit is verantwoordelijk voor juistheid van de inhoud van alle 
wervingsmiddelen. 


• In de beschrijving van de onderdelen en opbouw van programma wordt aangesloten bij 
de VU terminologie, zie de Memo VU terminologie bachelor en master. 


• Bovenstaande beschrijving geldt voor initiële bachelor- en masteropleidingen (inclusief 
researchmasters). Voor postinitiële (niet-bekostigde) masteropleidingen hoeft fase 2 
niet doorlopen te worden wat betreft de macrodoelmatigheidsaanvraag. Voor deze 
opleidingen kan na positieve besluitvorming in fase 3 meteen gestart worden met de 
kwalitatieve fase (aanvraagdossierToets Nieuwe Opleiding). 


 
Medezeggenschap 
Als de nieuwe opleiding aanleiding geeft tot een “belangrijke uitbreiding van werkzaamheden” 
(bijvoorbeeld belangrijke wijziging in de organisatie) dan heeft de Onderdeelcommissie (ODC) 
adviesrecht. De inhoud van de opleiding valt wel buiten de bevoegdheden van de fGV, zie art. 
9.38 sub b WHW.  
Als de faculteit opleidingscommissies (OLC) kent per opleiding, dan is er voor de OLC geen rol 
weggelegd bij het voornemen een nieuwe opleiding te starten. Als er echter sprake is van een 
OLC voor een groep opleidingen, dan kan de OLC waaronder de nieuwe opleiding gaat vallen, 
adviseren (gevraagd of ongevraagd) aan de opleidingsdirecteur. Ook wordt geadviseerd (het 
voornemen voor) de toets nieuwe opleiding (TNO) ter bespreking voor te leggen aan de FSR. 
 
 
2. PROCEDURE STARTEN NIEUWE AFSTUDEERRICHTING  


» Zie stroomschema 
» Zie format notitie starten nieuwe Engelstalige afstudeerrichting ten behoeve van toetsing en 
besluitvorming (par 2.1)  
 
In tegenstelling tot een nieuwe opleiding leidt een nieuwe afstudeerrichting niet tot een 
nieuwe registratie in het CROHO. Dat betekent dat voor het starten van een nieuwe 
afstudeerrichting in hoofdzaak de verkennende, beleidsmatige en operationele fase geldt (fase 
1, 2 en 5).  
 
Met betrekking tot accreditatie van opleidingen geldt dat de NVAO tegenwoordig de 
afstudeerrichtingen expliciet in het geldende accreditatiebesluit betrekt. Iedere 
afstudeerrichting wordt meegenomen bij de onderwijsvisitatie en accreditatie van de opleiding 
door de NVAO. Daarvoor is het van belang dat uit de eindtermen blijkt dat de nieuwe 
afstudeerrichting onder de bestaande opleiding valt. 
 
De beslissing een nieuwe afstudeerrichting binnen een bestaande opleiding te starten ligt bij 
het faculteitsbestuur. De nieuwe afstudeerrichting wordt vervolgens door het faculteitsbestuur 
aan het CvB gemeld zodat deze in het VU Register van opleidingen kan worden opgenomen. Er 
hoeft geen volledig traject van toetsing en besluitvorming door het CvB doorlopen te worden 



https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/redirect.aspx?cid=tcm:164-343690-16
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(alleen melding aan CvB), tenzij het een nieuwe Engelstalige afstudeerrichting betreft in een 
Nederlandstalige opleiding, dan is een CvB besluit vereist, zie hieronder de beschrijving van die 
procedure. 


2.1 STARTEN VAN EEN NIEUWE ENGELSTALIGE AFSTUDEERRICHTING IN BESTAANDE NL-TALIGE 
OPLEIDING 


Voor het starten van een Engelstalige afstudeerrichting in een Nederlandstalige opleiding die in 
CROHO staat geregistreerd dient een intern traject van toetsing en besluitvorming door het 
CvB te worden doorlopen. De toetsing door het CvB is om te beoordelen of er niet ongewenst 
sprake is van het starten van een geheel nieuwe Engelstalige opleiding onder een bestaand 
CROHO-label met een afwijkend curriculum en andere eindtermen dan de bestaande opleiding. 
 
De interne toets wordt gedaan om onder andere te bepalen of bij de Engelse afstudeerrichting: 


• Dezelfde beoogde eindtermen gehanteerd worden als de opleiding;  
• Het om een zéér vergelijkbaar programma gaat 
• Het taalniveau van de staf minimaal op C1 niveau is 
• Staf is geschoold in interculturele vaardigheden 
• Het gebruik van de Engelse taal is/wordt vastgelegd in de OER 


 
Met een Engelse afstudeerrichting wordt een andere doelgroep aangeboord op grond van 
kenmerken als de international classroom. In de Gedragscode Internationale Student hebben 
alle universiteiten toegezegd niet (in het buitenland) te werven voor opleidingen die niet 
geaccrediteerd zijn. We kunnen werven voor opleidingen en voor afstudeerrichtingen, met de 
opleidingsnaam erbij, mits die afstudeerrichtingen traceerbaar zijn in besluiten van de NVAO 
die een wettelijke status hebben. Problemen met legalisering van getuigschriften voor 
buitenlandse studenten worden voorkomen als de naamgeving op getuigschriften exact 
volgens de naamgeving in CROHO gebeurt. Bij een visitatie/accreditatie zal zowel de 
Nederlandstalige als de Engelstalige afstudeerrichting beoordeeld worden. 
 
Uitgangspunten 
 
• In werving en communicatie/voorlichting moet voor studenten ondubbelzinnig duidelijk 


zijn dat zij zich inschrijven in een Nederlandstalige opleiding ook al kiezen ze (later) voor 
een Engelse afstudeerrichting daarbinnen. Die opleidingsnaam komt overeen met die in 
het CROHO en zal ook tezijnertijd op het getuigschrift staan (tweetalige vermelding).  


• De afstudeerrichting wordt op het diplomasupplement vermeld.  
• De afstudeerrichting moet in de communicatie voor werving en voorlichting altijd 


gebonden worden aan de opleiding. 
• In de beschrijving van de onderdelen en opbouw van programma wordt aangesloten bij de 


VU terminologie, zie de Memo VU terminologie bachelor en master. 
• Er is afstemming geweest met het International Office inzake diplomawaardering/ 


behandeling toelating, visa en huisvesting, etc. 
• Indien een faculteit het noodzakelijk acht om te werven voor een afstudeerrichting, vindt 



https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/redirect.aspx?cid=tcm:164-343690-16
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overleg plaats met OKP en IO/C&M. Te allen tijde dient helder te zijn dat het om een 
afstudeerrichting van een bepaalde opleiding gaat. 
 


 
3. PROCEDURE STARTEN NIEUWE OPLEIDING OF AFSTUDEERRICHTING: JOINT 
PROGRAMME 


 
» Zie format notitie starten nieuwe Engelstalige afstudeerrichting ten behoeve van toetsing en 
besluitvorming  
»  Zie format notitie voornemen nieuwe opleiding ten behoeve van toetsing en besluitvorming 
 
Een nieuwe opleiding kan ook een opleiding zijn waarbij op programmaniveau wordt 
samengewerkt met een of meerdere instellingen. Deze vorm van samenwerking wordt een 
joint programme genoemd en kan tot verschillende wijzen van graadverlening leiden: twee 
diploma’s (double degree), meer dan twee diploma’s (multiple degree) of één gezamenlijk 
diploma (joint degree). Studenten volgen op tenminste twee locaties onderwijs en ontvangen 
één gemeenschappelijk diploma namens alle instellingen of meerdere diploma’s van de 
instellingen afzonderlijk. Samenwerking kan met nationale partners geschieden (bijvoorbeeld 
de UvA) of met internationale partners. 
 
Een joint programme kan ook op het niveau van een afstudeerrichting vormgegeven worden. 
 
De procedure volgt dezelfde fasen als hierboven geschetst, met uitzondering van de 
macrodoelmatigheidsfase als het een voornemen voor een onbekostigde nieuwe joint 
programme opleiding betreft. In de beleidsmatige fase zal extra informatie ten aanzien van het 
internationale karakter van de opleiding en de vorm van het samenwerkingsverband worden 
gevraagd ten behoeve van toetsing en besluitvorming door het CvB. 
In de vierde fase (kwaliteitsfase) gelden, afhankelijk van het type joint programme en de 
partners (nationaal, EU of niet-EU), op het protocol Toets Nieuwe Opleiding (TNO) 
verschillende aanvullende protocollen van de NVAO en QF-EHEA. 


3.1 NIEUWE OPLEIDING OF AFSTUDEERRICHTING LEIDEND TOT JOINT DEGREE DIPLOMA 
(NATIONAAL EN INTERNATIONAAL) 


Voor de accreditatie van een joint degree opleiding heeft de NVAO aanvullende protocollen 
opgesteld die zich toespitsen op het gezamenlijke karakter van de opleiding en de daarmee 
samenhangende kwaliteitsborging. Bij joint degrees hanteert de NVAO een protocol dat is 
gebaseerd op de Nederlandse regelgeving inzake joint degrees. Sinds 1 juli 2010 maakt de 
Nederlandse wetgeving het mogelijk om een joint degree te verbinden aan zowel een opleiding 
als aan een afstudeerrichting binnen een opleiding (Wet Versterking Besturing).  
 
Nationaal 
Indien de nieuwe opleiding een joint degree programme betreft met een (of meer) 
Nederlandse zusterinstelling(en) dient de procedure zoals in hoofdstuk 1 worden gevolgd. 
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Naast het beoordelingskader Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO geldt ook het Protocol Joint 
Degree TNO. Bij een joint degree-opleiding waarbij alleen Nederlandse instellingen zijn 
betrokken, zijn deze instellingen gezamenlijk verantwoordelijk voor taken en bevoegdheden. 
Elke deelnemende Nederlandse instelling dient een substantieel deel van het onderwijs te 
verzorgen, maar dat kan plaatsvinden in één gemeente, op één locatie (bijvoorbeeld het AUC). 
Wel dienen de docenten van de verschillende instellingen elk een substantieel deel te 
verzorgen. Voor een aantal onderwerpen dient verplicht in een overeenkomst tussen de 
betrokken instellingsbesturen worden vastgelegd welk instellingsbestuur verantwoordelijk is 
voor de uitvoering daarvan (penvoerder). Uiteraard kunnen ook die onderwerpen in 
gezamenlijkheid worden uitgevoerd. De rechten en plichten ten opzichte van elkaar en van de 
studenten, zoals tussen de instellingen overeengekomen, moeten voor de deelnemende 
instellingen en voor de student helder zijn. 
 
Internationaal 
Indien de aanvraag een nieuwe internationale joint degree-opleiding waarbij samenwerking 
wordt aangegaan met alleen Europese instellingen, dan geldt sinds mei 2015 dat de aanvraag 
voor een Toets Nieuwe Opleiding bij de NVAO ingediend wordt volgens de “European 
Approach for Quality Assurance of Joint Programmes”. Dit kan met name nuttig zijn als twee of 
meer instellingen binnen het consortium verplicht zijn om opleidingsaccreditatie in hun eigen 
land aan te vragen. Op basis van de Europese afspraken kan nu één kwaliteitsbeoordeling 
voldoende zijn, terwijl bij het niet volgen van de Europese aanpak meerdere 
kwaliteitsbeoordelingen nodig zullen zijn. Een samenwerkingscontract (cooperation 
agreement) is verplicht onderdeel van de accreditatieprocedure, daarin wordt in ieder geval 
vastgelegd: 
• Denomination of the degree(s) awarded in the programme; 
• Coordination and responsibilities of the partners involved regarding management and 


financial organisation (including funding, sharing of costs and income etc.);  
• Admission and selection procedures for students;  
• Mobility of students and teachers;  
• Examination regulations, student assessment methods, recognition of credits and degree 


awarding procedures in the consortium. 
 


Indien de aanvraag een nieuwe internationale joint-degree opleiding is waarbij (ook) partners 
van buiten de EU zijn betrokken, dan dient de aanvraag volgens het beperkte kader van de 
Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO worden uitgevoerd met als aanvulling daarop het 
Protocol Joint Degree TNO. Ook hier vormt de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
instellingsbesturen waarin de onderlinge verantwoordelijkheden zijn geregeld een verplichte 
bijlage. De volgende informatie is verder nodig om accreditatiewaardigheid van de nieuwe 
opleiding te kunnen beoordelen: 
• de naam en toe te kennen graad van de gezamenlijke opleiding of programma; 
• de namen en locaties van de buitenlandse partnerinstelling(en); 
• informatie over erkenning van de buitenlandse partnerinstelling(en) in eigen land; 
• informatie over de erkenning als Erasmus Mundus opleiding (indien van toepassing) 



https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree

https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree

https://www.nvao.net/system/files/pdf/European%20Approach%20for%20Quality%20Assurance%20of%20Joint%20Programmes_0.pdf

https://www.nvao.net/system/files/pdf/European%20Approach%20for%20Quality%20Assurance%20of%20Joint%20Programmes_0.pdf

https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree
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• informatie over buitenlandse accreditatiebesluiten, -termijnen en –rapporten die 
betrekking hebben op het buitenlandse deel van de gezamenlijke opleiding;  


 


3.2 NIEUWE OPLEIDING OF AFSTUDEERRICHTING LEIDEND TOT DOUBLE/MULTIPLE DEGREE 
DIPLOMA 


Als de nieuwe opleiding of afstudeerrichting wordt aangeboden als een gezamenlijk, door twee 
of meer instellingen aangeboden onderwijsprogramma, dienen, net zoals bij een joint degree, 
contractuele afspraken gemaakt te worden over verantwoordelijkheden inzake de coördinatie 
en financiën, opbouw en inrichting van het programma, eindtermen, kwaliteitsbewaking, 
afgifte diploma, toelating en selectieprocedure, etc. Bij een double/multiple degree opleiding 
accrediteert de NVAO de opleiding die leidt tot het Nederlandse diploma (single degree). Dat 
betekent dat bij de accreditatie van de opleiding, het onderwijs dat in het buitenland wordt 
aangeboden wordt betrokken in de Nederlandse accreditatie. In dit geval is informatie vereist 
over het gehele gezamenlijke programma en de betrokken docenten van alle deelnemende 
instellingen.  
 
De NVAO kan een joint programme dat mede wordt verzorgd door een Nederlandse instelling 
accrediteren zonder bijkomende beoordeling, wanneer het joint programme is geaccrediteerd 
door een organisatie die: 


• is geregistreerd in het European Quality Assurance Register for Higher Education 
(EQAR) en voor de beoordeling is het Europese kader gebruikt (European Approach for 
Quality Assurance of Joint Programmes);  


• of afkomstig is uit een land waarvan de accreditatie in Nederland en Vlaanderen na een 
lichte toets direct wordt erkend. De NVAO werkt hiervoor samen met Europese 
accreditatieorganisaties (Multilateral Agreements on the Mutual Recognition of 
Accreditation Results, zie MULTRA-website); 


• of ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de Duitse Akkreditierungsrat 
Bron: website NVAO 


De accreditatieprocedure die voor deze nieuwe opleiding gevolgd wordt (Toets Nieuwe 
Opleiding) is dezelfde als voor een nieuwe Nederlandse opleiding (zie hoofdstuk 1). 
 
 
Uitgangspunten 
 
Aandachtspunten die een rol spelen bij de partnerkeuze voor een joint programme en zaken 
waarover overeenstemming moet worden bereikt voor het aangaan van samenwerking: 


• Het joint programme past in het instellingsbeleid ten aanzien van nationale en 
internationale samenwerking  


• Er is afstemming geweest met het International Office inzake diplomawaardering/ 
behandeling toelating, visa en huisvesting 


• Mogelijkheid/onmogelijkheid om onder eenzelfde opleidingsbenaming en met 



https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/joint-degree

http://eqar.eu/register/map.html

http://ecahe.eu/w/index.php/MULTRA

https://www.nvao.net/procedures/internationaal
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eenzelfde opleidingsduur te werken; 
• Financieringsstatus van de opleiding in het andere land; mogelijkheden betreffende 


inschrijvings-/studiegelden; 
• Mogelijkheden betreffende gebruik van andere talen; 
• Onderwijs- en examenreglement van de instelling en mogelijkheden voor evt. 


afwijkingen hierop. Let wel: rechten en plichten zoals tussen de instellingen 
overeengekomen moeten voor de student helder zijn. In het consortium agreement 
worden de rechten en plichten van de partners ten opzichte van elkaar en de student 
geregeld. Deze overeenkomsten altijd laten ondertekenen door de wettelijke 
vertegenwoordiger. 


• Opleidingsomvang en wijze van organisatie van buitenlandse diploma’s; 
• (Niveau van) het kwaliteitszorgsysteem van de buitenlandse partner(s); 
• Goede financiële afspraken over de financiering van de joint degree-opleiding, met 


aandacht voor o.a. de verdeling van collegegelden en externe financiering; 
• Hoe past de samenwerking in de missie en strategische doelstellingen van de 


instelling(en); 
• Wat is het effect van samenwerking bij andere strategische partners? 
• De samenwerking tussen de instellingen vindt plaats op basis van voldoende 


eensgezindheid over de uitwerking van het programma. Om hier uitdrukking aan te 
geven tekenen de instellingen hiertoe bijvoorbeeld een Letter of Endorsement.  
 
 


4. PROCEDURE WIJZIGEN NEDERLANDSE NAAR ENGELSTALIGE OPLEIDING 
(VOERTAAL EN/OF NAAMSWIJZIGING) 


»  Zie stroomschema 
»  Zie format notitie wijzigen voertaal en/of naamswijziging opleiding ten behoeve van toetsing 
en besluitvorming 
 
Indien een bestaande opleiding haar curriculum en opleidingstaal van het Nederlands wil 
wijzigen naar het Engels, komt daar vaak ook een naamswijziging bij kijken. CROHO registreert 
namelijk niet de opleidingstaal, maar alleen de opleidingsnaam. Wanneer een opleiding 
volledig in het Engels wordt aangeboden, acht het CvB het onwenselijk dit te doen onder een 
Nederlandse opleidingsnaam, in verband met transparante werving en profilering. 
 
Een verzoek tot wijzigen van de opleidingstaal van de opleiding (en daarmee dus ook de 
opleidingsnaam) dient gemotiveerd ingediend te worden bij het CvB die het voornemen toetst 
en hierover een besluit neemt.  
 
In artikel 7.2 van de WHW staat dat Nederlandse opleidingen in principe Nederlandstalig 
dienen te zijn. Als een opleiding hier vanaf wil wijken, moet het faculteitsbestuur de keuze voor 
een Engelstalige opleiding motiveren. Het betreffende wetsartikel geeft aan dat het gebruik 
van een andere taal dan het Nederlands op specifieke gronden is toegestaan en dat de 
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instelling dat in een gedragscode dient neer te leggen. De VU heeft een Gedragscode Vreemde 
Taal. Van Nederlands als opleidingstaal mag worden afgeweken indien de specifieke aard van 
het onderwijs, de inrichting van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en/of de 
herkomst van de studenten dat noodzakelijk maakt.  
 
Relevante aspecten bij een omzetting naar een Engelstalige opleiding zijn (zie ook 3.1): 
 


- Taalniveau staf op minimaal op C1 niveau (ERF) 
- Staf is geschoold in interculturele vaardigheden 
- Het gebruik van de Engelse taal in een opleiding wordt vastgelegd in de betreffende 


onderwijs- en examenregeling (OER) 
- In de eindtermen worden de communicatieve vaardigheden in het Engels benoemd   


 
Voorts wordt getoetst of het een één-op-één omzetting betreft van het curriculum, of dat er 
een programmaherziening plaatsvindt. Dit is van belang voor de beoordeling van het verzoek 
tot naamswijziging door de NVAO. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit in 
verscheidenheid is namelijk bepaald dat de NVAO de taak heeft om te beoordelen of de 
naamgeving van nieuwe opleidingen en de wijzigingen van namen van bestaande opleidingen 
transparant is (artikel 5a.2, lid 2a). Een naamswijziging van bestaande opleidingen vindt 
doorgaans plaats in het kader van de accreditatieprocedure.  Bij uitzondering echter zal een 
tussentijdse naamswijziging mogelijk zijn (artikel 7.3, vijfde lid). Bij de beoordeling van dit 
verzoek gaat de NVAO na of, tegelijkertijd met de naam, ook de inhoud van de opleiding 
zodanig wijzigt dat er feitelijk sprake is van een nieuwe opleiding. In dat laatste geval zal zij niet 
instemmen met de naamswijziging, omdat de instelling daarvoor de procedure voor een 
nieuwe opleiding (TNO) dient te volgen.  
 
Procedure naamswijziging 
 
Naamswijziging van een opleiding leidt ook tot een ander codenummer in het CROHO 
(het ISAT-nummer). Met ingang van de invoeringsdatum van de nieuwe naam en code 
verdwijnt per direct de oude opleidingsnaam. Voor zittende studenten betekent dat, 
dat op het getuigschrift de nieuwe naam komt te staan. Om vervelende verassingen te 
voorkomen moet een naamswijziging bij voorkeur ingaan bij aanvang van het nieuwe 
studiejaar en gepaard gaan met goede voorlichting aan studenten. De zittende 
studenten moeten zich laten overschrijven naar de opleiding met de nieuwe naam. 
 
Na indiening van een gemotiveerd verzoek tot naamswijziging door het CvB, neemt de NVAO in 
principe binnen drie maanden een besluit (afhankelijk van het inschakelen van (externe) 
deskundige(n)). Voorbeeld: als een opleiding de naam met ingang van academisch jaar 2018-
2019 wil wijzigen, dient de naamswijziging uiterlijk 31 augustus 2017 te zijn geeffectueerd 
(registratie in CROHO). Ook in de voorlichting moet men hiermee rekening houden, 
voorlichting op de site, voorlichtingsdagen, etc. Na een positief NVAO besluit registreert OKP 
de opleiding in het CROHO-register. 
 



https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiataOYp5XSAhVlDMAKHUJYC0YQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fapps.duo.nl%2FMCROHO%2Fpages%2Fzoeken.jsf&usg=AFQjCNFuhOtqW1dvKJwaq9H19cksS6o5BA&bvm=bv.147448319,bs.2,d.d2s
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Uitgangspunten 
 


• De naamswijziging/omzetting leidt niet tot indeling van de opleiding in een ander 
CROHO-onderdeel. 


• In werving en communicatie/voorlichting moet voor studenten ondubbelzinnig 
duidelijk zijn dat zij zich inschrijven in een Engelstalige opleiding  


• In de beschrijving van de onderdelen en opbouw van programma wordt aangesloten bij 
de VU terminologie, zie de Memo VU terminologie bachelor en master. 


• In alle gevallen dient in de voorlichting helder te zijn wat de voertaal van de opleiding 
is. Al het materiaal dat voor het volgen van de opleiding noodzakelijk is, dient aanwezig 
te zijn in de taal waarin de opleiding verzorgd wordt. 


• De Engelse opleidingsnaam komt overeen met die in het CROHO en zal ook op het 
getuigschrift staan.  


• Er is afstemming geweest met het International Office inzake diplomawaardering/ 
behandeling toelating, visa en huisvesting 
 


 
5. PROCEDURE STOPZETTEN VAN EEN OPLEIDING  


» Zie stroomschema 
 
 
Een opleiding kan door drie verschillende oorzaken beëindigd (moeten) worden: 
 


• door verloop van de accreditatie; 
• door een besluit van OCW; 
• door het CvB. 


 


5.1 VERLOOP VAN ACCREDITATIE 


Deze situatie zou zich voor kunnen doen als een faculteitsbestuur de accreditatie 
heeft laten verlopen. Als dat per ongeluk is gebeurd en er wordt alsnog accreditatie 
verlangd, dan kan de faculteit zich wenden tot OKP, zodat nagegaan kan worden of en 
hoe een en ander hersteld kan worden. In dit Protocol wordt verder niet op deze 
ongewone situatie ingegaan. 


5.1 BESLUIT VAN OCW 


Beëindiging van een opleiding door een besluit van OCW is het sluitstuk van een aanvraag 
tot verlenging van accreditatie bij de NVAO die geen positief resultaat heeft opgeleverd. 
OCW neemt dan het besluit de opleiding te beëindigen met als consequentie dat er geen 
nieuwe studenten meer worden ingeschreven en geen getuigschriften meer worden 
uitgereikt.  


In het huidige accreditatiestelsel wordt een eindoordeel  onvoldoende zonder 



https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/redirect.aspx?cid=tcm:164-343690-16
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mogelijkheid van herstel, toegekend indien standaard 1 onvoldoende is of een of twee 
standaarden „onvoldoende‟ zijn waarbij herstel binnen twee jaar niet realistisch en 
haalbaar is.  In de andere gevallen dat een standaard een onvoldoende scoort is het dus 
mogelijk een herstelperiode toe te kennen. De NVAO heeft de bevoegdheid te bepalen of 
een opleiding alsnog binnen maximaal 2 jaar aan het accreditatiekader zal voldoen. In dat 
geval kan de NVAO het besluit nemen de accreditatie onder voorwaarden te verlengen, 
voor een periode van maximaal 2 jaar. Gedurende de herstelperiode blijft de opleiding 
bestaan (er kunnen nieuwe studenten ingeschreven worden en er kunnen getuigschriften 
uitgereikt worden en graden verleend) en werkt de opleiding aan verbeteringen en een 
nieuwe accreditatieaanvraag.  


5.1 BEEINDIGING OP VERZOEK VAN HET CVB 


Hieronder wordt de procedure beschreven die gevolgd wordt wanneer deze situatie zich 
voordoet, namelijk: beëindiging van een opleiding door het CvB op verzoek van een 
Faculteitsbestuur. Het CvB dient deze beslissing volgens art. 6.15 van de WHW, 1½ jaar 
van tevoren aan de DUO (de beheerder van het CROHO, het Centraal Register 
Opleidingen Hoger Onderwijs) door te geven, “uiterlijk op 28 februari van het 
kalenderjaar voorafgaand aan het eerste studiejaar waarin de inschrijving voor de 
propedeutische fase van de bacheloropleiding of, indien die fase niet is ingesteld, de 
inschrijving voor de bacheloropleiding dan wel inschrijving voor de masteropleiding niet 
meer openstaat”. 
 
De procedure die dan gevolgd moet worden bestaat uit de volgende stappen. 
 
Stappen 
 
• Het faculteitsbestuur vraagt tijdig advies van de OLC over het voornemen de 


opleiding te beeindigen. Ook de FSR wordt advies gevraagd en tevens heeft zij 
instemmingsrecht indien er een overgangsregeling in de OER wordt opgesteld. De 
FSR heeft via het Facultair Reglement recht op instemming op wijzigingen in het 
facultaire opleidingenaanbod (zie verder onder het kopje medezeggenschap). 


 
• Het faculteitsbestuur verzoekt het College van Bestuur (via OKP) te bewerkstelligen dat een 


opleiding of een variant ervan (voltijd, deeltijd, duaal) uit het CROHO wordt geschrapt. 
 


• Het verzoek tot beëindiging van een opleiding wordt uiterlijk in december ingediend. 
Aanbevolen wordt een veel ruimere periode in acht te nemen, zodat er voldoende tijd is de 
gevolgen van de beëindiging te implementeren. 
 


• Het verzoek wordt onderbouwd met de reden waarom tot beëindiging is besloten en wordt 
bovendien voorzien van de volgende informatie: 


o op welke wijze de studenten van de te beëindigen opleiding of opleidingsvorm 
(variant) alsnog kunnen afstuderen; 
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o de datum, waarop de instroom wordt beëindigd (voor eerstejaars inschrijven); 
o de datum, waarop de opleiding definitief wordt beëindigd (geen studenten, staf, 


organisatie meer en uiteraard is geen uitreiking van getuigschriften meer 
toegestaan) 


• Indien het CvB instemt met de beëindiging en daartoe het besluit neemt, wordt aan DUO 
gemeld dat een opleiding (bachelor/master) of een bepaalde vorm waarin de opleiding 
verzorgd wordt (variant) niet langer zal worden aangeboden. 
 


• In het bericht van beëindiging aan DUO vermeldt het CvB de datum, waarop de instroom 
wordt beëindigd en de datum, waarop de opleiding definitief wordt beëindigd. 
 


• Het moment, waarop de beëindiging van een opleiding (d.w.z.: alle opleidingsvormen) 
uiterlijk aan DUO  gemeld moet worden is 28 februari van een kalenderjaar, waarna de 
inschrijving niet meer openstaat vanaf 1 september van het daaropvolgende studiejaar (art. 
6.15 lid 3 WHW). Bijvoorbeeld: bij een melding op 28 februari 2017 is geen inschrijving 
meer mogelijk per 1 september 2018. 
 


• Wordt alleen een opleidingsvorm of variant (= voltijd, deeltijd, duaal) beëindigd, dan geldt 
formeel geen uiterste datum van indiening. Gezien de doorlooptijd bij DUO, verdient het 
echter aanbeveling dezelfde termijnen te hanteren als bij het beëindigen van de opleiding 
als geheel. 


 
• De datum, waarop een opleiding definitief wordt beëindigd, moet zo gekozen worden, dat 


de studenten die nominaal studeren, vermeerderd met een jaar, de opleiding kunnen 
afronden. 
Als de studenten zonder al te veel problemen verder kunnen studeren bij een zusterinstelling, 
is een kortere afrondingsperiode denkbaar. Zo nodig ondersteunt de universiteit de 
gedupeerde studenten ook financieel. Een korte afrondingsperiode is uiteraard ook mogelijk 
als er geen studenten meer staan ingeschreven voor de betreffende opleiding. 
 


• Het CvB bevestigt dat de beslissing tot het beëindigen van een opleiding of een variant 
ervan is ingediend bij DUO, door het toezenden van een kopie van de beslissing aan het FB, 
cc het HO, SSA en C&M. De opleiding wordt uit het VU register geschrapt. 


 
Communicatie  
 
Het is belangrijk tijdig een communicatieplan op te stellen, met aandacht voor de volgende 
doelgroepen: aanstaande studenten (informatie op studiekiezerswebistes, voorlichtingsdagen), 
zittende studenten, personeel. Een afschrift van het besluit van het College van Bestuur om 
een opleiding of een opleidingsvorm te beëindigen, wordt door OKP breed verspreid aan de 
stakeholders (SSA, C&M, procesregie, functioneel beheer). C&M draagt er zorg voor dat op de 
website en in de centrale wervingsuitingen van de universiteit, de te beëindigen opleiding of 
variant ervan, niet meer wordt genoemd. Ook de faculteit verwijdert de opleiding of variant uit 
haar wervingsuitingen. De faculteit onderneemt zelf actie om een overleg in te plannen tussen 
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HO, SSA en Procesregie, zodat afstemming over de afbouwregeling en de communicatie naar 
zittende studenten kan plaatsvinden. 
Zolang de opleiding nog in Studielink openstaat kunnen nieuwe studenten zich nog inschrijven. 
Deze aanstaande studenten moeten onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat 
de opleiding stopgezet wordt.  
 
Afbouwregeling 
 
Stopzetten van een opleiding betekent dat er met ingang van een bepaald studiejaar geen 
nieuwe studenten meer instromen, en dat de opleiding ‘in afbouw’ gaat voor de zittende 
studenten. Voor de afbouw moet een periode bepaald worden; pas na afloop van die periode 
stopt de opleiding en wordt de registratie van die opleiding in het CROHO beëindigd.  
 
Met betrekking tot de afbouwperiode bepaalt artikel 7.34, tweede lid WHW: 
“Indien het instellingsbestuur een opleiding beëindigt, bepaalt dat bestuur het tijdstip waarop 
die beslissing van kracht wordt, zodanig dat de voor de opleiding ingeschreven studenten de 
opleiding aan dezelfde of aan een andere instelling binnen een redelijke tijd kunnen voltooien”.  
 
Afbouw voor de zittende student betekent: 
 


• onderzoek of het mogelijk is om met een zusterinstelling afspraken te maken over het 
overnemen van de zittende studenten (inpassen in curriculum bij zusterinstelling, zodat 
studenten de opleiding daar kunnen afronden). Dit is zowel voor de faculteit gunstig 
(snel afbouwen) als voor studenten (zullen weinig animo hebben om in een opleiding in 
afbouw te studeren als zij elders zonder studievertraging de studie kunnen vervolgen). 
NB De wet spreekt uitdrukkelijk over voltooien van de opleiding aan dezelfde of een 
andere instelling! Als er goede  afspraken met een zusterinstelling zijn over het 
overnemen van  de studenten, is dat in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften. Studenten kunnen dan niet eisen dat zij de opleiding aan de VU moeten 
kunnen afmaken. 
 


• Indien het niet mogelijk blijkt dat studenten naar elders gaan (bijvoorbeeld bij unica): 
vaststellen van de redelijke termijn waarbinnen de studenten de gelegenheid krijgen 
de studie aan de VU af te ronden. Dit betekent: 


o vaststellen datum einde opleiding, ofwel van de redelijke termijn waarbinnen 
de studenten de gelegenheid krijgen de studie af te ronden;  


o data definiëren waarop nog onderwijs verzorgd wordt, uitgangspunt: afbouw 
opleiding nominaal +1 jaar;  


o eventueel één jaar extra uitloop voor bijzondere gevallen (studenten die 
vertraagd zijn door overmacht of bestuursactiviteiten waarvoor zij een 
bestuursbeurs of een jaar extra studiefinanciering hebben gekregen); 


o de Opleiding pas schrappen uit het CROHO na afloop van de data van 
bovenstaande regelingen (= datum einde opleiding, vanaf dat moment kunnen 
geen diploma’s meer worden uitgereikt).  
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• Als de opleiding geleidelijk wordt afgebouwd moet in de OER een overgangsregeling 


worden opgenomen waarin aangegeven is tot wanneer de studenten de opleiding 
kunnen afronden, en wanneer nog welke  onderdelen verzorgd worden. Als de 
opleiding geheel stopt omdat studenten verder moeten bij een zusterinstelling, wordt 
er geen OER meer vastgesteld. 


 
 
Medezeggenschap 
 
Indien de opleiding geleidelijk wordt afgebouwd wordt in de OER de overgangsregeling 
vastgelegd. De fGV heeft instemmingsrecht op de OER2. Op grond daarvan kan de facultaire 
medezeggenschap dus toetsen of er bij beëindiging van een opleiding een deugdelijke 
overgangsregeling is getroffen, en er consequenties aan verbinden als dat niet het geval is 
(geen instemming verlenen).   
Daarnaast gaan we ervan uit dat het opleidingsaanbod deel uitmaakt van het 
faculteitsreglement. Daarmee verwerft de fGV instemmingsrecht op wijzigingen in het 
opleidingsaanbod (want wijziging faculteitsreglement). 
De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding en de 
decaan over alle aangelegenheden met betrekking tot het onderwijs in de desbetreffende 
opleiding (inhoud programma, kwaliteitsbevordering, onderwijsuitvoering, studiebegeleiding, 
docentevaluatie etc.). Hieronder valt ook een voorgenomen beëindiging van een opleiding. De 
OLC heeft tot taak advies uit te brengen over de OER en de uitvoering van de OER jaarlijks te 
beoordelen, de OLC kan de overgangsregeling voor de beëindiging van de opleiding derhalve in 
haar advies meenemen.  
 
Een stopzetting van een opleiding kan ook gevolgen hebben voor personeel. Stoppen van een 
opleiding kan mogelijk ook opheffing van functies meebrengen. Als er afspraken met een 
zusterinstelling gemaakt worden over overnemen van de zittende studenten, is het goed om 
daarin ook te pogen afspraken te maken over overnemen van personeel. Beëindiging van een 
opleiding kan ook tot reorganisatie bij een faculteit leiden, in dat geval dienen HRM en BJZ 
vroegtijdig betrokken worden. Ook de medezeggenschap speelt dan een rol. 
 
 
6. VEREISTE DOCUMENTATIE VOOR INTERNE EN EXTERNE BESLUITVORMING 


6.1 NOTITIE VOORNEMEN NIEUWE OPLEIDING (INCLUSIEF JOINT PROGRAMMES)  
 


De aanvragende faculteit wordt gevraagd een beargumenteerd verzoek aan te leveren in de 
vorm van een startnotitie met kerngegevens, aangevuld met informatie over domein, 
marktpositie en doelstelling van de opleiding. Het faculteitsbestuur maakt het voornemen met 
de bijbehorende informatie bekend bij het College van Bestuur via OKP. Zie Bijlage 1. 
                                                           
2 Instemmingsecht FGV op de overgangsregeling is alleen van toepassing als het geen onderwerp betreft, bedoeld in 
9.38 sub b WHW (inhoud opleiding). 
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6.2 NOTITIE VOORNEMEN NIEUWE ENGELSTALIGE AFSTUDEERRICHTING 
 
De aanvragende faculteit wordt gevraagd een beargumenteerd verzoek aan te leveren in de 
vorm van een notitie met kerngegevens, aangevuld met informatie over de kenmerken van de 
voorgenomen afstudeerrichting. Het faculteitsbestuur maakt het voornemen met de 
bijbehorende informatie bekend bij het College van Bestuur via OKP. Zie Bijlage 2. 
 


6.3 NOTITIE VOORNEMEN WIJZIGEN VOERTAAL EN/OF NAAMSWIJZIGING OPLEIDING  
 
De aanvragende faculteit wordt gevraagd een beargumenteerd verzoek aan te leveren in de 
vorm van een notitie met kerngegevens, aangevuld met informatie over de kenmerken van de 
voorgenomen wijziging. Het faculteitsbestuur maakt het voornemen met de bijbehorende 
informatie bekend bij het College van Bestuur via OKP. Zie Bijlage 3. 
 


6.4 INFORMATIEDOSSIER MACRODOELMATIGHEIDSDOSSIER  
 


Het aanvraagdossier voor Macrodoelmatigheid dient te worden opgesteld conform de 
Beleidsregel Macrodoelmatigheid 2012, zie: 
https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Beleidsregel_doelmatigheid_hoger_onderwijs_
2014_geldend_vanaf_16_juni_2016.pdf 
 
Uit het macrodoelmatigheidsdossier moet naar voren komen dat er behoefte is aan de nieuwe 
opleiding, zowel bij aankomende studenten als bij het werkveld en dat de vernieuwing in het 
onderwijsaanbod niet kan worden gerealiseerd binnen het landelijke bestaande 
opleidingenaanbod. Daarnaast dient er ruimte te bestaan in het landelijk bestaande 
onderwijsaanbod voor deze opleiding.  
De CDHO heeft een format ontwikkeld waarin de aanvraag opgesteld kan worden, zie 
https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Aanvraagformulier_macrodoelmatigheidstoets_
versie_augustus_2016.doc 
 
Afstemming met zusterinstellingen gebeurt door signalering van de nieuwe opleiding op de 
website van het CDHO, www.cdho.nl. 
Ook voor de signalering heeft het CDHO een format ontwikkeld, zie 
https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Format_samenvatting_aanvraag_augustus_201
6.doc 
 


6.5 INFORMATIEDOSSIER TOETS NIEUWE OPLEIDING VOOR NVAO  
 
Het aanvraagdossier voor de Toets Nieuwe Opleiding dient te voldoen aan de eisen die gesteld 
worden in het (beperkte) beoordelingskader TNO:  
https://www.nvao.net/beoordelingskaders/beoordelingskader-accreditatiestelsel-nederland-



https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Beleidsregel_doelmatigheid_hoger_onderwijs_2014_geldend_vanaf_16_juni_2016.pdf

https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Beleidsregel_doelmatigheid_hoger_onderwijs_2014_geldend_vanaf_16_juni_2016.pdf

https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Aanvraagformulier_macrodoelmatigheidstoets_versie_augustus_2016.doc

https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Aanvraagformulier_macrodoelmatigheidstoets_versie_augustus_2016.doc
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https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Format_samenvatting_aanvraag_augustus_2016.doc
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2016 
 
Het dossier mag maximaal 20 pagina’s (exclusief bijlagen) tellen. Belangrijk is dat de kaders en 
de indeling in standaarden strikt gevolgd worden en de volgorde van de verplichte bijlagen 
wordt aangehouden. Het informatiedossier is een op zichzelf staand document, dat zelfstandig 
te lezen is. Het informatiedossier is bij uitstek het handvat om docenten en ‘peers’ te laten 
spreken over de inhoud van de opleiding. Het moet een document zijn waaraan de 
belanghebbenden zich gecommitteerd hebben. Bij het schrijven van het informatiedossier is 
het van belang dat er geen overlap optreedt met de beoordeling in het kader van de 
instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Indien het nodig is te refereren aan instellings- of 
bijvoorbeeld facultair beleid, gaat het bij de beoordeling van de opleiding strikt om de ‘fitness 
for purpose’ van het beleid voor de desbetreffende opleiding. Randvoorwaardelijke zaken, 
zoals de opzet van de kwaliteitszorg of het personeelsbeleid van de instelling behoren hier niet 
toe, omdat deze onderwerp zijn van de instellingstoets kwaliteitszorg.  
 
In de handreiking van de NVAO wordt nader toelichting gegeven op het beoordelingskader: 
https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/toets-nieuwe-opleiding-nederland 
 
 
Indien de nieuwe opleiding een onderzoeksmaster betreft dient het aanvraagdossier te 
voldoen aan de eisen gesteld in het beperkte beoordelingskader TNO Onderzoeksmaster: 
https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/onderzoeksmaster-research-master 
 


6.6 JOINT DEGREE OPLEIDING 
 
Als de nieuwe opleiding een joint degreeopleiding betreft, geldt naast het NVAO kader voor de 
beperkte TNO ook het protocol voor aanvragen leidend tot een Joint degree: 
https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree 
 
In dat geval dient bij het aanvraagdossier voor toetsing van de nieuwe opleiding tevens een 
samenwerkingsovereenkomst ingediend te worden. Hierin moet tenminste worden 
aangegeven: 
> Afspraken over instelling van eerste inschrijving; 
> Financiële afspraken; 
> Organisatorische inbedding en belegging verantwoordelijkheden; 
> Afspraken over inzet van staf; 
> Wijze waarop interne kwaliteitszorg plaatsvindt en kwaliteitsborging is geregeld; 
> Positie en samenstelling examencommissie; 
> Positie en samenstelling opleidingscommissie; 
> Afspraken over studiebegeleiding. 
 
  



https://www.nvao.net/beoordelingskaders/beoordelingskader-accreditatiestelsel-nederland-2016

https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/toets-nieuwe-opleiding-nederland

https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/onderzoeksmaster-research-master

https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree
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BIJLAGE 1: FORMAT NOTITIE VOORNEMEN NIEUWE OPLEIDING 


1.   Formele kenmerken 
 
Faculteit  
Naam van de opleiding  
(Beoogd) opleidingsdirecteur  
Niveau en oriëntatie van opleiding   
Studielast in EC  
Taal waarin aangeboden   
Nieuw in Nederland?  
Te verlenen graad  
Voltijd, deeltijd of duaal?  
Bekostigde of onbekostigde opleiding  
Aanbiedingslocatie  
Indien opleiding feitelijk al wordt uitgevoerd 
(hoe lang al en hoeveel studenten) 


 


 
2.  Organisatorische inbedding  
Naam faculteit of Graduate school. In het geval van een onderzoeksmaster bovendien de naam 
van het onderzoeksinstituut waarmee gekoppeld. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
3.   Geplande begindatum van de opleiding  
Globaal tijdpad voor procedure (zie de 3 fasen in de notitie) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
4.   Eventuele samenwerkingsrelaties  
Gaat het om een joint programme? Met welke nationale of internationale partners? Is er 
samenwerking binnen de VU? Als er sprake is van samenwerking met andere 
faculteiten/instellingen, hoe zijn daarbij dan de verantwoordelijkheden verdeeld? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
5.   Korte omschrijving van de  doelen en inhoud van de opleiding 
Geef hier een schets van de doelen in de inhoud van de opleiding: 


• Beargumenteer hoe de beoogde eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de 
eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan 
een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? 


• Zijn de doelstellingen van de opleiding gekoppeld aan de missie van de VU c.q. 
faculteit/instituut?  
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• De beoogde en te verwachten eindkwalificaties c.q. competenties dienen helder te 
worden geformuleerd. Hieronder wordt verstaan het specifieke samenstel van kennis, 
vaardigheden, inzicht en houding. De eisen vanuit de beroepspraktijk dienen te worden 
belicht, waarbij duidelijk moet zijn hoe in samenspraak met het werkveld het 
beroepsprofiel is opgesteld. Bijlagen kunnen dit verhelderen. Belicht ook nationaal en 
internationaal vergelijkbare opleidingen als deze er zijn, en beschrijf de aansluiting op 
internationaal aanvaarde standaarden, indien van toepassing.  


Geef ook weer wat de inhoudelijke relatie is met bestaand of met op te zetten onderzoek: 
• In welke mate leidt de nieuwe opleiding in relatie tot het daarbij aansluitende 


onderzoek tot vergroting van de potentie tot het aantrekken van onderzoek in de 
tweede en de derde geldstroom? 


• In welke mate leidt het instellen van de nieuwe opleiding tot vergroting van het 
jaarlijkse potentieel aantal promoties?  
 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
6. Positionering van de opleiding binnen de VU, in het nationale- en in het internationale 


hoger onderwijs 
Geef een indicatie van de marktpositie van de nieuwe opleiding en verbind dit aan het 
profiel en de positie van de universiteit. De hier geleverde tekst kan later hergebruikt worden als 
inleiding bij de macrodoelmatigheidsvraag. Een marktverkenning en analyse 
(SWOT/kwantitatief/concurrentieanalyse) kunnen dienen als basis voor de argumentatie. 
Beantwoord daarbij de volgende vragen: 


• In welke (inter-)nationale onderwijsmarkt opereert de opleiding; hoe ziet die eruit en 
• hoe wil de faculteit de opleiding daarin kwalitatief en kwantitatief profileren, gegeven 
• het VU instellingsprofiel, de specifieke profielthema’s en speerpunten? 
• Voor welke arbeidsmarkten leidt de beoogde nieuwe opleiding op en in welke mate 


kunnen we voorzien in aldaar levende en te voorziene behoeften en leemten? 
• Komt de beoogde nieuwe opleiding in de plaats voor één of meer bestaande 


opleidingen? 
• Hoe verhoudt de beoogde nieuwe opleiding zich tot het bestaande VU 


opleidingenaanbod in de betreffende marktsector? Leidt dit tot verschuivingen in 
marktposities van andere VU opleidingen of andere universitaire activiteiten, of in de 
marktpositie van de universiteit als geheel (kannibalisme)? 


• Zijn er vergelijkbare opleidingen in Nederland en buitenland, zo ja welke, en wat zou 
de marktpositie van de nieuwe opleiding zijn? 
 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
7. Streefdoelen en verwachte realisatie  
Geef schattingen van studentenaantallen en studentkenmerken, rendementen. Zijn de 
voorziene investeringen toereikend om de opleiding tot stand te brengen? Met investeringen 
worden in deze context alle kosten bedoeld voor de totstandbrenging van de opleiding: 
ontwikkelingskosten en echte investeringen. Geef aan van welk aantal studenten wordt 
uitgegaan.  
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BIJLAGE 2: FORMAT NOTITIE VOORNEMEN NIEUWE ENGELSTALIGE 
AFSTUDEERRICHTING  


1.   Formele kenmerken 
Faculteit  
Naam van de bestaande opleiding  
Naam van de nieuwe afstudeerrichting  
Naam opleidingsdirecteur  
Niveau en oriëntatie van opleiding   
Studielast in EC  
Huidige opleidingstaal   
Beoogde opleidingstaal afstudeerrichting  
Te verlenen graad  
Voltijd, deeltijd of duaal?  
Bekostigde of onbekostigde opleiding  
Aanbiedingslocatie  
Hoe lang bestaat de opleiding al en hoeveel 
studenten (instroom) afgelopen studiejaar? 


 


 
2.   Geplande begindatum van de afstudeerrichting/begindatum naamswijziging  
Wanneer gaat de nieuwe afstudeerrichting van start? Geef hier ook globaal tijdpad voor de hele 
operatie/procedure, vertalen van curriculum/studiemateriaal naar Engels, 
voorlichtingsmateriaal. Wordt de afstudeerrichting/ wijziging voertaal gefaseerd ingevoerd? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
3.    Eventuele samenwerkingsrelaties  
Gaat het om een joint programme? Met welke nationale of internationale partners? Is er 
samenwerking binnen de VU? Als er sprake is van samenwerking met andere 
faculteiten/instellingen, hoe zijn daarbij dan de verantwoordelijkheden verdeeld? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
4.    Korte omschrijving van de doelen en inhoud van de afstudeerrichting binnen de opleiding 
Geef hier een schets van de leerdoelen in de inhoud van de nieuwe afstudeerrichting binnen de 
bestaande opleiding: 


• Beargumenteer hoe de beoogde eindkwalificaties van de afstudeerrichting aansluiten 
bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden in 
het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? 


• Zijn de doelstellingen van de afstudeerrichting in lijn met c.q. gekoppeld aan de missie 
van de VU/faculteit/instituut?  


• Passen de leerdoelen van de afstudeerrichting binnen de bestaande eindkwalificaties 
c.q. domeinspecifiek referentiekader van de opleiding?  


• Worden in die eindtermen communicatieve vaardigheden in het Engels benoemd? 
Worden internationale competenties in de eindtermen benoemd?  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
5. Positionering van de afstudeerrichting binnen de opleiding c.q. de VU, in het nationale- 


en in het internationale hoger onderwijs 
Geef een indicatie van de marktpositie van de nieuwe afstudeerrichting en verbind dit aan het 
profiel en de positie van de opleiding c.q. de universiteit. Een marktverkenning en analyse 
(SWOT/kwantitatief/concurrentieanalyse) kunnen dienen als basis voor de argumentatie. 
Beantwoord daarbij de volgende vragen: 


• In welke (inter-)nationale onderwijsmarkt opereert de afstudeerrichting; hoe ziet die 
eruit, en 


• hoe wil de faculteit de afstudeerrichting daarin kwalitatief en kwantitatief profileren, 
gegeven 


• het VU instellingsprofiel, de specifieke profielthema’s en speerpunten? 
• voor welke arbeidsmarkten leidt de beoogde nieuwe afstudeerrichting op en in welke 


mate kunnen we voorzien in aldaar levende en te voorziene behoeften en leemten? 
• Hoe verhoudt de beoogde nieuwe afstudeerrichting zich tot het bestaande VU 


opleidingenaanbod in de betreffende marktsector? Leidt dit tot verschuivingen in 
marktposities van andere VU opleidingen of andere universitaire activiteiten, of in de 
marktpositie van de universiteit als geheel (kannibalisme)? 


• Zijn er vergelijkbare afstudeerrichtingen in Nederland en buitenland, zo ja welke, en 
wat zou de marktpositie van de nieuwe afstudeerrichting zijn? 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
6. Streefdoelen en verwachte realisatie  
Geef schattingen van studentenaantallen en studentkenmerken, rendementen. Zijn de 
voorziene investeringen toereikend om de afstudeerrichting tot stand te brengen?.  
Geef aan van welk aantal studenten wordt uitgegaan (instroom in de afstudeerrichting).  
Is er onderzoek gedaan naar verwachte instroom van internationale studenten? Is er onderzoek 
gedaan onder de Nederlandse doelgroep en wat vinden die daarvan? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
7.  Kwalificaties staf 
Is de staf voorbereid en toegerust op het Engelstalig onderwijs geven? Is het taalniveau van de 
staf minimaal op C1 niveau, is de staf geschoold in interculturele vaardigheden? Is de staf 
bekend met het concept van de international classroom? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
8.  Aanmelding en toelatingsprocedure 


Wat zijn de toelatingseisen voor de afstudeerrichting? Is afstemming geweest met het 
International Office inzake diplomawaardering/ behandeling toelating, visa en huisvesting, etc 
………………………………………………………………………………………………………...............................................
............................................................................................................................................ 
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BIJLAGE 3: FORMAT NOTITIE WIJZIGEN VOERTAAL EN/OF NAAMSWIJZIGING 
OPLEIDING 


1.   Formele kenmerken 
 
Faculteit  
Naam van de bestaande opleiding  
Beoogde internationale naam opleiding  
Naam opleidingsdirecteur  
Niveau en oriëntatie van opleiding   
Studielast in EC  
Huidige opleidingstaal   
Beoogde opleidingstaal   
Te verlenen graad  
Voltijd, deeltijd of duaal?  
Bekostigde of onbekostigde opleiding  
Aanbiedingslocatie  
Hoe lang bestaat de opleiding al en hoeveel 
studenten (instroom) afgelopen studiejaar? 


 


 
2.   Geplande begindatum van de afstudeerrichting/begindatum naamswijziging  
Wanneer wordt de gewijzigde opleidingstaal van start? Als het gaat om een naamswijziging 
van een opleiding: wanneer is de beoogde startdatum aanmelden studielink en start opleiding? 
Geef hier ook globaal tijdpad voor de hele operatie/procedure, vertalen curriculum, materiaal 
naar Engels, voorlichtingsmateriaal. Wordt de wijziging voertaal gefaseerd ingevoerd? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
3.    Eventuele samenwerkingsrelaties  
Gaat het om een joint programme? Met welke nationale of internationale partners? Is er 
samenwerking binnen de VU? Als er sprake is van samenwerking met andere 
faculteiten/instellingen, hoe zijn daarbij dan de verantwoordelijkheden verdeeld? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
4.    Korte omschrijving mogelijke wijziging van de doelen en inhoud van de opleiding 
Geef hier een schets van de mogelijke verandering die wijziging van de opleidingstaal met zich 
meebrengt voor de inhoud van de opleiding: 


• Passen de doelstellingen van de opleiding nog steeds bij de missie/visie van de VU c.q. 
faculteit/instituut?  


• Welke wijzigingen in de eindtermen zijn voorzien? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
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5. Positionering van de opleiding binnen de VU, in het nationale- en in het internationale 


hoger onderwijs 
Geef een indicatie van de marktpositie van de opleiding en verbind dit aan het 
profiel en de positie van de de universiteit. Een marktverkenning en analyse 
(SWOT/kwantitatief/concurrentieanalyse) kunnen dienen als basis voor de argumentatie. 
Beantwoord daarbij de volgende vragen: 


• In welke (inter-)nationale onderwijsmarkt opereert de opleiding; hoe ziet die eruit en 
• hoe wil de faculteit de opleiding daarin kwalitatief en kwantitatief profileren, gegeven 
• het VU instellingsprofiel, de specifieke profielthema’s en speerpunten? 
• Voor welke arbeidsmarkten leidt de opleiding op en in welke mate kunnen we voorzien 


in aldaar levende en te voorziene behoeften en leemten? 
• Hoe verhoudt de opleiding zich tot het bestaande VUopleidingenaanbod in de 


betreffende marktsector? Leidt dit tot verschuivingen in marktposities van andere VU 
opleidingen of andere universitaire activiteiten, of in de marktpositie van de universiteit 
als geheel (kannibalisme)? 


• Zijn er vergelijkbare opleidingen in Nederland en buitenland, zo ja welke, en wat zou de 
marktpositie van de opleiding zijn? 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
6. Streefdoelen en verwachte realisatie  
Geef schattingen van studentenaantallen en studentkenmerken, rendementen. Geef aan van 
welk aantal studenten wordt uitgegaan (instroom). Is er onderzoek gedaan naar verwachte 
instroom van internationale studenten? Is er onderzoek gedaan onder de Nederlandse 
doelgroep en wat vinden die daarvan? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
7.  Kwalificaties staf 
Is de staf voorbereid en toegerust op het Engelstalig onderwijs geven? Is het taalniveau van de 
staf minimaal op C1 niveau, is de staf geschoold in interculturele vaardigheden? Is de staf 
bekend met het concept van de international classroom? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
8.  Aanmelding en toelatingsprocedure 


Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding? Is afstemming geweest met het International 
Office inzake diplomawaardering/ behandeling toelating, visa en huisvesting, etc 
………………………………………………………………………………………………………...............................................
............................................................................................................................................ 
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BIJLAGE 4: STROOMSCHEMA’S 


(vanaf de volgende bladzijde) 







Faculteit onderzoekt haalbaarheid en 
wenselijkheid van nieuwe gewenste opleiding
(eventueel met uitvoeringstoets). (betrokken 
stakeholder: OKP)


Protocol nieuwe opleiding


Engelstalige 
opleiding?


onderzoeken van verwachte instroom van 
internationale studenten; voldoende 
huisvestingscapaciteit; kostenraming behandeling 
toelatingsverzoeken; niveau taalvaardigheid 
docenten op C1 niveau, etc (betrokken stakeholder: 
IO/ OKP)


ja


nee Joint (degree) programme?


ja


nee


Internationaal: apart protocol


Nationaal: 
-nieuwe samenwerking: afstemming 
met procesregie nodig
-bestaande samenwerking: 
informeren procesregie


Faculteitsbestuur neemt besluit en stuurt 
voornemen met argumentatie naar OKP
Te gebruiken documentatie:
- Startnotitie (max. 4 A4)


1 Verkennende fase


2 Beleidsmatige fase


OKP adviseert CvB en legt 
voornemen voor aan BOVU 
(minimaal benodigde tijd: 2 weken)


Voornemen wordt besproken in BOVU
(minimaal benodigde tijd: 4 weken,
afhankelijk van planning BOVU)


OKP handelt advies 
BOVU af en 
informeert FB


Negatief: terug naar verkennende 
fase


Positief: OKP bereidt definitieve 
besluitvorming CvB voor


Indien Joint (degree) programme:
-Opstellen samenwerkingsovereenkomst
-NVAO protocol joint degree
-Checklist inrichting systemen


(stakeholder: procesregie/ OKP)


OKP informeert 
relevante 
stakeholders: STOK, 
IO, C&M, SSA, 
procesregie


Bekostigde 
opleiding?


Ja: verder naar 
macrodoelmatigheidsfase


Nee: verder naar kwaliteitsfase


C&M: onderwijs 
op koers/ Vuzine


CvB Besluit


Faculteit werkt gelijktijdig uit: 
- een tijdspad
- het MD dossier (conform Beleidsregel 2014) 
-een OER


(betrokken stakeholder: OKP) 


Benodigde documentatie: 
format CDHO aanvraag ;
Format CDHO samenvatting voor website; 
Model OER;
DUO formulier.


FB biedt het CvB het 
MD dossier  aan -
schriftelijk en per 
mail met cc aan OKP


OKP legt definitief  
MD dossier voor aan 
CvB


CvB biedt de minister 
het dossier aan per 
mail + schriftelijk p/a 
CDHO


Minister vraagt advies aan CDHO 
en neemt besluit. (Besluit binnen 
8 weken; positief besluit is 10 
maanden geldig)


3 Macrodoelmatigheidfase


OKP stemt af met 
procesregie: 


procesregie met het 
onderwijsbureau







4 Kwalitatieve fase


Bij positief besluit van minister stuurt 
faculteitsbestuur zsm accreditatieverzoek met 
dossier aan CvB - per mail met cc aan OKP


Benodigde documenten:
- Beoordelingskader TNO NVAO
- Bij onderzoeksmaster: Richtlijn  
Onderderzoeksmasters NVAO


CvB legt aanvraag 
voor advies bij STOK 
(secretaris van STOK 
agendeert)


Negatief: via OKP 
terug naar FB


Advies STOK 
(benodigde tijd: max. 
3 maanden, 
afhankelijk van de 
kwaliteit van de 
aanvraag)


Accreditatieverzoek moet nog 
een keer worden behandeld 
door STOK


positief CvB neemt definitief besluit op 
basis advies STOK


Indienen 
aanvraagdossier 
TNO bij NVAO 
(Besluit binnen 6 
maanden)


Procesregie, in nauwe 
samenwerking met HO: 
voorbereiden van 
inrichting met SSA, IO, 
C&M, FCO, IT


Positief
(eventueel met 
voorwaarden)


OKP registreert CROHO in ACROHO (inschrijving 
CROHO moet binnen 10 maanden na MD besluit)


negatief


5 Operationele fase


CROHO meldt 
inschrijving nieuwe 
opleiding 


OKP informeert FB


OKP neemt opleiding 
op in VU register


OKP informeert 
Procesregie, SSA, C&M, 
IO, Hoofd 
Onderwijsbureau, Teus


C&M: voorlichting en werving: VUnet


SSA, IT/Teus: 
studielink, 
autorisaties


Procesregie en -beheer: inrichting systemen, processen, 
informatievoorziening: SAP-SLcM, 
VUnet, Syllabus+, broker, koppelingen met andere 
systemen


Indien joint (degree) program: 
-opstellen 
samenwerkingsovereenkomst


-NVAO protocol joint degree


Startmoment is posifitef (voornemen 
tot) besluit: faculteit/ C&M beginnen 
met wervingscampagne/ voorlichting  
(stakeholder: IO/ C&M )







Protocol beëindiging opleiding


Opleidingsdirecteur  
stemt af met FB, OLC, 
docenten en 
Onderwijsbureau


Afstemming OKP met FB, cc 
onderwijsbureau, over data 
einde instroom en einde 
opleiding en 
afbouwmogelijkheden voor 
studenten


FB richt beargumenteerd verzoek 
aan CvB met verzoek opleiding uit 
CROHO te verwijderen - per mail cc 
aan OKP


Uiterlijk in december met 
vermelding van: 
- datum beeindiging instroom
- datum definitief beeindigen 
opleiding


CvB neemt definitief 
besluit. Uiterlijk in 
december. 


OKP meldt aan DUO
Vóór 28 februari van het 
kalenderjaar waarna de 
inschrijving niet meer 
openstaat


OKP informeert 
procesregie, SSA en 
functioneel beheer


OKP schrapt opleiding 
uit VU register


Opleiding gaat in  ‘afbouw’ vanaf 1 september van het 
daaropvolgende studiejaar. Afhankelijk van tijdspad deze 
afbouw in OER opnemen. (betrokken stakeholder: OKP)


FB informeert studenten (betrokken 
stakeholder: C&M)


OKP informeert C&M: 
opleiding verwijderen 


van website en 
centrale 


wervingsuitingen


Protocol nieuwe afstudeerrichting


Faculteit meldt CvB 
starten van nieuwe 
afstudeerrichting


Engelstalige 
afstudeerrichting in 


Nederlandstalige 
opleiding?


nee


ja


OKP neemt op in VU 
register


OKP adviseert CvB op 
basis van interne 
toets en bereidt 


besluitvorming CvB 
voor


Protocol wijzigen Nederlandse naar Engelstalige opleiding (naamswijziging)


CvB besluit.
Uiterlijk 1 februari


OKP informeert 
relevante stakeholders: 


IO, C&M, SSA (etc) 


FB dient gemotiveerd 
verzoek in bij CvB 


(betrokken 
stakeholder: OKP/ 


IO)


OKP adviseert CvB CvB besluit. 
Uiterlijk 1 oktober


OKP registreert naam 
in CROHO


Bij registratie in 
CROHO: OKP  


informeert FB, IO, 
SSA, C&M


Opleidingsdirecteur  
stemt af met FB, OLC, 
docenten en 
Onderwijsbureau


Indien naamswijziging 
opleiding:


CvB dient verzoek in 
bij NVAO (besluit 


binnen 3 maanden)


Positief besluit NVAO





		1. Procedure starten nieuwe opleiding

		1.1 Verkennende fase

		1.2 Beleidsmatige fase: besluitvorming faculteit en CvB

		1.3 Macrodoelmatigheidsfase

		1.4 Kwalitatieve fase (accreditatie NVAO)

		1.5 Operationele fase



		2. Procedure starten nieuwe afstudeerrichting

		2.1 Starten van een nieuwe Engelstalige afstudeerrichting in bestaande NL-talige opleiding



		3. Procedure starten nieuwe opleiding of afstudeerrichting: joint programme

		3.1 Nieuwe opleiding of afstudeerrichting leidend tot Joint degree diploma (nationaal en internationaal)

		3.2 Nieuwe opleiding of afstudeerrichting leidend tot double/multiple degree diploma



		4. Procedure wijzigen Nederlandse naar Engelstalige opleiding (voertaal en/of naamswijziging)

		5. Procedure stopzetten van een opleiding

		5.1 Verloop van accreditatie

		5.1 Besluit van OCW

		5.1 Beeindiging op verzoek van het CvB



		6. Vereiste documentatie voor interne en externe besluitvorming

		6.1 notitie voornemen nieuwe opleiding (inclusief joint programmes)

		6.2 notitie voornemen nieuwe Engelstalige afstudeerrichting

		6.3 notitie voornemen wijzigen voertaal en/of naamswijziging opleiding

		6.4 Informatiedossier Macrodoelmatigheidsdossier

		6.5 Informatiedossier Toets Nieuwe Opleiding voor NVAO
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Bijlage  


English Language Support Online: 


geïntegreerde nakijk- en feedbackmodule schrijfvaardigheid Engels (FGW-VU) 


Doelstellingen: 


• Consistente, lokale, precieze feedback door middel van speciaal ontwikkelde nakijkmodule  


• Aanvullende specifieke en uitgebreide feedback door middel van ondersteunende website 


• Zelfstandig oefenen dan wel remedial teaching door middel van gekoppelde extra online 


oefeningen met feedback 


Toelichting 


Aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de VU is de afgelopen jaren een geïntegreerde 


nakijkmodule voor academische schrijfvaardigheid Engels ontwikkeld. Doel van deze nakijkmodule is, 


om het academische schrijfvaardigheidsonderwijs verder te intensiveren door meer consistente, lokale 


en specifieke feedback te geven en extra oefeningen met feedback aan te bieden aan studenten zonder 


dat dit meer werk oplevert voor de docenten.  


De totaalmodule bestaat uit 3 deelmodules: 


- Nakijken: een button set met speciaal ontwikkelde nakijkcodes voor schrijfvaardigheid binnen 


een academische opleiding; deze module werkt met de software Markin, maar is ook 


geïmplementeerd in Grademark van Turnitin. Wanneer  de docent een nakijkcode toevoegt aan 


een woord, zin, alinea of stuk tekst van een student, dan wordt de gemarkeerde tekst voorzien 


van een hyperlink die de student rechtstreeks naar de benodigde uitleg van het probleem 


brengt. De docent hoeft dus niet meer elke keer de feedback uit te typen, en kan lokale en 


precieze feedback geven -  zonder de student de oplossing al op een presenteerblaadje te 


hoeven geven.   


- Feedback: de nakijkcodes die ingevoerd worden zijn rechtstreeks gekoppeld aan feedback die 


de student kan bekijken door op het gemarkeerde woord te klikken. De ondersteunende 


website is zo ontwikkeld dat de omschrijving van het probleem voorzien wordt van een 


duidelijke uitleg en suggesties van waar de fout kan liggen. Zo kan de student gestuurd worden 


naar de oplossing zonder dat deze meteen expliciet gegeven wordt (onderzoek heeft duidelijk 


gemaakt dat dat laatste  weinig leereffect heeft). Deze ondersteunende website is beveiligd en 


vereist een inlog.    


- Oefenen: via de uitleg op de ondersteunende website kan de student doorklikken naar extra 


oefeningen over specifieke onderwerpen. De oefeningen zijn ook weer voorzien van 


antwoorden en extra uitleg zodat deze geheel zelfstandig gedaan kunnen worden. De 


opdrachten zijn gemaakt in QMP en de studenten kunnen deze oefeningen gewoon thuis maken 


door in te loggen op de ondersteunende website.  







Docenten of opleidingen kunnen voor hun onderwijs zelf besluiten welke nakijkcodes benut gaan 


worden. Zo is het voorstelbaar dat een docent die werkstukken in het Engels gaat nakijken in de context 


van een bachelorvak uit jaar 2 een kleinere set nakijkcodes zal benutten dan een docent die nakijkt 


binnen de context van een mastervak.  Het is ook voorstelbaar dat de omvang van de set nakijkcodes 


per faculteit varieert, al naar gelang de behoefte.  


Voor docenten die met ELS Online gaan werken is een workshop beschikbaar waarin het 


feedbacksysteem wordt geïntroduceerd. 


Ter Illustratie  


(1) een screenshot waarmee te zien is hoe de docent de feedback in ziet (in dit geval in Markin) 







 


 


(2) een screenshot waarmee te zien is  hoe de student de feedback in Markin ziet 


 







 


  







(3) een screenshot waarmee te zien is hoe de feedback op de ondersteunende website eruitziet.   


 


 


 


 








Bijlage  


 


Talige vaardigheden en Communicatieve vaardigheden 


 


De ambitie van het onderwijsbeleid van de VU, het bieden van academisch onderwijs van hoge kwaliteit, 


is in hoge mate gericht op de kwaliteit van onderwijscurricula. We zijn gewoon om deze kwaliteit te 


bepalen met behulp van de eindtermen van de opleidingen. Een belangrijke bijdrage van het taalbeleid 


van de VU ligt dan bij de eindtermen op het gebied van communicatieve vaardigheden in het Engels en 


in het Nederlands, inclusief de leerlijnen die naar het behalen van deze eindtermen toe leiden. Om deze 


bijdrage van het taalbeleid handen en voeten te geven is het allereerst nodig om te bepalen wat 


communicatieve vaardigheden eigenlijk zijn. In de discussie lopen ‘talige vaardigheden’ en 


‘communicatieve vaardigheden’ vaak door elkaar, en we hebben ook gezien dat faculteiten soms 


eindtermen hebben die geformuleerd zijn in termen van talige vaardigheden, en soms in termen van 


communicatieve vaardigheden.  


 In deze bijdrage willen we proberen het onderscheid helder te maken, en na te gaan wat de 


mogelijke consequenties zijn van ambities op het gebied van deze twee vaardigheden. Daarbij komt ook 


het verschil tussen eindtermen en begintermen aan de orde, en de meest voor de hand liggende soorten 


toetsing van eindtermen en begintermen in relatie tot de twee soorten vaardigheden.  


 Het uiteindelijke doel is om de faculteiten handvatten te geven bij het bepalen van de toetsing 


en de ondersteuning die nodig is als er begin- en eindtermen geformuleerd zijn op het gebied van talige 


en/of communicatieve vaardigheden (zowel voor studenten als docenten). 


 


Er zijn dus twee soorten vaardigheden: (1) talige vaardigheden en (2) communicatieve vaardigheden. (1) 


is nauwer dan (2), maar in (2) zit (bijna) altijd (1) besloten. 


 


1 Talige vaardigheden 


 


Talige vaardigheden kunnen omschreven worden als het op een bepaald niveau kunnen luisteren, 


spreken, lezen en schrijven in het Nederlands of in een moderne vreemde taal. Inhoudelijk gezien gaat 


het bij talige vaardigheden met name om ‘technische’ aspecten als grammatica, woordenschat en 


spelling.  


 Talige vaardigheden worden meestal vereist als een beginterm, in de meeste gevallen met het 


oog op studiesucces: ‘is iemands kennis van het Nederlands of Engels goed genoeg om colleges te 


kunnen volgen, studieboeken te kunnen lezen?’ etc. Talige vaardigheden worden meestal 


gekarakteriseerd in termen van het Europees referentiekader Talen (B2, C1 etc.) . De toetsing van talige 


vaardigheden als beginterm (Taaltoets, TOEFL etc.) is gespecificeerd op verschillende niveaus van het 


ERK. Men slaagt hiervoor of men zakt hiervoor (eventueel met bijspijkermogelijkheid) en that’s it. De 


filosofie is, dat men het gevraagde op een bepaald moment beheerst of is gaan beheersen en dat de 


vaardigheden voortaan (altijd en overal) toepasbaar zijn. 


 


In sommige gevallen komen talige vaardigheden ook als eindterm voor. Dit is meestal alleen bij 


opleidingen die de bijbehorende taal als object bestuderen en in het verlengde daarvan de 







lerarenopleidingen in de Taalvakken.  Als talige vaardigheden behoren tot de eindterm van een 


opleiding, dan worden studenten geacht vanaf een bepaald beginniveau (dat dan meestal ook 


geformuleerd is) toe te groeien naar het niveau van de eindterm, alweer in termen van het ERK. In zulke 


gevallen zal er ook een leerlijn worden gespecificeerd. Een leerlijn laat zien waar studenten (in welke 


vakken etc) iets aangereikt krijgen waardoor ze kunnen groeien in de richting van de eindterm, en hoe 


ze getoetst worden.  


 Bijvoorbeeld: studenten van de MA LVHO in de Taalvakken (‘educatieve master’), specialisatie 


Engels, moeten B2 niveau Engels hebben als instapeis (= eindniveau bacheloropleiding) en moeten 


toegroeien naar C2. In verschillende vakken onderweg worden hun talige vaardigheden expliciet 


getoetst (in werkstukken, presentaties maar ook met behulp van toetsen).  


 


De taalniveaus van het ERK worden zeer breed gebruikt om de vraag te beantwoorden of het Engels of 


Nederlands van een student, begrepen als strikt talige vaardigheden, goed genoeg is voor een bepaalde 


opleiding op bachelor- of masterniveau. Zie bijlage 1 voor het referentiekader in zijn kortste 


samenvatting. 


 Tal van erkende toetsen zijn ‘gemapt’ op het ERK. Dat is een sterk voordeel van het ERK. Een 


veelgehoord nadeel is, dat de hogere niveaus moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De grens tussen 


C1 en C2 is heel moeilijk te trekken, die tussen B2 en C1 ook al lastig. Daardoor biedt het ERK weinig 


houvast om doorlopende leerlijnen te definiëren, zeker op de hogere niveaus.  


 


 


2 Communicatieve vaardigheden  


 


Communicatieve vaardigheden worden altijd geformuleerd als eindterm. Binnen de academische 


context gaat het om uiteenlopende vaardigheden als structureren van informatie, interviewen, 


gebruiken van bronnen, feedback geven, samenvatten, presenteren van een onderzoeksvoorstel, positie 


innemen t.o.v. bestaande kennis, argumenteren. Ze kunnen gezien worden als ‘manieren van doen’ die 


typisch horen bij academische disciplines; de naam ‘academische geletterdheid’ valt dan ook vaak.  


 Academische geletterdheid is een breed begrip, met vele ‘domeinen’. Een specifiek domein  is 


bijvoorbeeld dat van de interculturele competenties. Academici zullen in toenemende mate opereren in 


werkvelden waarin ook mensen met een andere culturele achtergrond werken. Van hen wordt verwacht 


dat zij interculturele factoren in de onderlinge communicatie herkennen en dat ze er op een productieve 


manier mee omgaan.  


 Studenten moeten vanaf hun eerste jaar gericht worden ingewijd in al deze ‘manieren van 


doen’. Taal neemt hier een belangrijke plaats in. Zo zal een student in het kader van zijn/haar 


‘academische inburgering’ moeten leren om bij het rapporteren over literatuur of eigen onderzoek 


allerlei doel- en lezergerichte, strategische en disciplinespecifieke taalkeuzes te maken. Hierbij is het 


duidelijk dat de student een ontwikkeling zal moeten doormaken zodat hij/zij uiteindelijk in bijvoorbeeld 


de scriptie kan laten zien naar het niveau van de eindterm te zijn toegegroeid.   


  Academische geletterdheid gaat ook verder dan de studie zelf: het halen van de eindterm is niet 


alleen een zaak van studiesucces maar ook van professioneel succes omdat het gaat om een set van 


competenties die in de uitoefening van het op de studie aansluitende beroepenveld nodig zijn.  







  


Voor de ontwikkeling van academische communicatieve vaardigheden is een leerlijn nodig, juist omdat 


het hier gaat om een graduele verwerving van vaardigheden. Een dergelijke leerlijn kan bestaan uit 


uiteenlopende onderdelen zoals vakken, modules binnen vakken, enkele colleges, individuele 


gesprekken, individuele werkstukken en presentaties  en dergelijke. In de loop van de opleiding komt 


een student deze onderdelen tegen en kan dan zijn/haar academische vaardigheden ontwikkelen naar 


een steeds hoger niveau. Hoewel studenten zich ook autonoom kunnen ontwikkelen (zonder expliciet 


onderwijs) laat veel onderzoek zien dat het nodig is om binnen een curriculum meer en minder 


geïntegreerd aandacht te besten aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden.  Feedback 


speelt hier een centrale rol.  


De toetsing zal bij het ontwikkelen van de academische communicatieve vaardigheden verschillende 


vormen aannemen, en bovendien niet alleen summatief zijn, maar ook formatief. Veel oefenen, 


feedback en gerichte aandacht voor het vakmanschap van gevestigde leden van de discipline kunnen 


daartoe behoren, naast ‘automatische’ toetsing.  


 Belangrijk is, dat binnen een leerlijn daardoor ook bepaalde kwaliteiten en bekwaamheden van 


de docenten gevraagd worden (een greep: nakijken werkstukken op ‘taal’, feedback geven over de 


manier waarop in het Engels het onderscheid tussen geaccepteerde kennis en eigen mening of bijdrage 


wordt aangegeven, feedback geven over specifieke aspecten van Engels in de eigen discipline etc.) . 
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