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Gegevens
Instelling HZ University of Applied Sciences
Locatie Vlissingen
Datum aanvraag 28 juni 2016

Beoordelingskader
Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, december 2016 (Stcrt 2016, nr. 69458).

Bevindingen
Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het bevoegd gezag van de HZ 
University of Applied Sciences te Vlissingen in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen 
to t besluit van 13 mei 2019 naar voren te brengen. Van deze gelegenheid heeft het bevoegd gezag 
gebruik gemaakt. Bij e-mail van 23 mei 2019 heeft de instelling ingestemd met het voornemen to t 
besluit.

De NVAO stelt vast dat in het adviesrapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke gronden 
het panel de instellingstoets kwaliteitszorg van de HZ University of Applied Sciences positief heeft 
beoordeeld. Bij deze toets is vastgesteld dat het interne kwaliteitszorgsysteem in samenhang met de 
kwaliteitscultuur en de realisatie van de visie van goed onderwijs.

De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit rapport. De NVAO beoordeelt de instellingstoets 
kwaliteitszorg als positief.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van het panel.

Besluit
De NVAO besluit tot het verlenen van erkenning ITK aan HZ University of Applied Sciences..

Het besluit is van kracht to t en m e t: 29 mei 2025 

Den Haag, 28 mei 2019

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door een 
belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen van bezwaar 
bedraagt zes weken.
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