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Wat komt aan de orde?  

• Introductie 

• Integrale, interne kwaliteitszorg; wat betekent 
dat voor externe beoordeling? 

• Het nieuwe accreditatiestelsel vanaf 2025
• Wat is al zeker en wat niet? 
• Wat zijn de kernelementen? 
• Wat zijn de uitdagingen? 
• Een eerste stap naar meer eigen regie?

• Vragen? 
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Integrale, interne kwaliteitszorg; wat 
betekent dat voor externe beoordeling?  

• Bottom-up; externe beoordeling volgt de aanpak van de 
instelling 

• Bij een integrale (of samengestelde) interne kwaliteitszorg past 
een meer geïntegreerde, externe, ontwikkelingsgerichte 
beoordeling

• Het object van beoordeling is groter

• Dat maakt een summatieve toets lastiger 

• Een alternatief: formatief ingestoken deelbeoordelingen over 
de afzonderlijke instellingsactiviteiten

• In de context van het geheel van visie, beleid en activiteiten 
van de instelling 
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Het nieuwe accreditatiestelsel

• Inzet is opleidingsbeoordeling onder eigen regie van de 
instelling

• Vooralsnog geen instellingsaccreditatie, wel een stap in 
die richting

• Een andere focus in de trails van de instellingstoets

• Verplicht voor alle instellingen; publiek en privaat 

• Passend toezicht en monitoring

• Een logische overgangsregeling; ITK 3.0, plantoets op 
eigen regie, instellingstoets met een nieuw kader 
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Het nieuwe accreditatiestelsel - II

• Draagvlak bij stakeholderorganisaties lijkt te groeien, 
bestuurlijke ronde in maart/april maakt meer duidelijk

• TK is sceptisch, samenstelling toekomstige EK is 
ongewis en daarmee het politieke draagvlak

• Het succes van het nieuwe stelsel zit vooral in 
gedragsverandering, meer dan in structuurwijziging

• Versterkt eigenaarschap en groter (zelf)vertrouwen zijn 
vereisten en verdienen aparte aandacht 

• OCW/NVAO starten een platforminitiatief en dagen 
instellingen uit dit voort te zetten
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Vragen? 
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