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Besluit verlening erkenning ITK

Datum Bijlage Dossiernummer
24 juni 2019 1 006209

Gegevens
Instelling Hogeschool Utrecht
Locatie Utrecht
Datum aanvraag 4 oktober 2017

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

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat in het adviesrapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke gronden 
het panel de instellingstoets kwaliteitszorg van Hogeschool Utrecht positief heeft beoordeeld.
De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit rapport. De NVAO beoordeelt de instellingstoets 
kwaliteitszorg als positief.

Verloop van de besluitvorming
Na lezing van het adviesrapport en kennisneming van de mondelinge toelichting van de voorzitter van 
de ITK commissie op 1 april 2019 was de NVAO nog niet overtuigd van het oordeel Voldoet op 
standaard 3. De NVAO meende aanvankelijk dat het oordeel Voldoet ten dele op standaard 3 en een 
daaraan verbonden voorwaarde meer recht zou doen aan de gerealiseerde kwaliteit op deze standaard 
en informeerde het College van bestuur van Hogeschool Utrecht hierover.
In reactie maakte het college gebruik van de mogelijkheid die het ITK kader biedt om in dit stadium van 
de besluitvorming een toelichting te geven op het doorlopen beoordelingsproces en het vastgestelde 
adviesrapport. Hierover vond een gesprek plaats op 15 mei 2019. De NVAO besloot daarop, vanuit het 
oogpunt van zorgvuldigheid, om de gegeven toelichting te bespreken met de ITK commissie. Dit 
gesprek vond plaats op 13 juni 2019, waarna de NVAO overtuigd was van de juistheid van het positieve 
paneladvies en vervolgens een voornemen tot positief besluit opstelde.

Besluit
De NVAO besluit to t het verlenen van erkenning ITK aan Hogeschool Utrecht

Het besluit is van kracht to t en m e t: 25 juni 2025

Den Haag, 24 juni 2019

Namens het bestuur van de NVAO,

dr. A.KjFlierman 
(voorzitter)
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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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