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Geachte directie,

In het Besluit van 11 mei 2015 strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag 
toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Business Administration Entrepreneurship 
(003474) werd de volgende verwijzing opgenomen:
“Ingevolge artikel 5a.10a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek worden na drie jaren de volgende aspecten van kwaliteit beoordeeld: a. het 
gerealiseerde niveau, gelet op hetgeen internationaal gewenst en gangbaar is en b. de 
deugdelijkheid van beoordeling, toetsing en examinering van de studenten.”

Bij brief van 17 mei 2018 ontving de NVAO de rapportage over de aanvullende toets op de 
wijze van toetsen en beoordelen (standaard 10) en het gerealiseerde niveau (standaard 11) 
uitgevoerd op 29 maart 2018.

De NVAO heeft kennis genomen van de rapportage en onderschrijft de bevindingen van het 
panel. Het panel komt tot het oordeel dat de opleiding haar toetsing en beoordeling en het 
gerealiseerde niveau op orde heeft. De NVAO vraagt wel aandacht voor de aanbevelingen 
van het panel, in het bijzonder ten aanzien van:
- de toetssystematiek (nadere detaillering van toetsprocessen en toetscriteria, en de borging 
dat alle beoogde eindkwalificaties ook daadwerkelijk worden getoetst);
- het gerealiseerde eindniveau en de borging daarvan.

Op basis van bovenstaande bevindingen is de NVAO van oordeel dat u op navolgbare wijze 
aan beide standaarden voldoet.

Tot slot benadrukt de NVAO dat de accreditatie alleen geldt voor de locatie Amsterdam en 
niet voor eventuele buitenlandse locaties. Het panelrapport vermeldt dat de opleiding ook 
wordt aangeboden te Roemenië, maar noch deze locatie noch een samenwerkingsverband 
is beoordeeld ten tijde van de toets nieuwe opleiding of een accreditatie (zoals de 
beleidsnotitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 juni 2012 
voorschrijft). De NVAO kan daarover dan ook geen uitspraak doen.
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