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Geacht bestuur, 
 
In het Besluit van 31 juli 2017 strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag 
toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de tweede graad in Engels (009277) 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 23 januari 2020 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 20 september 2019.  
 
Aanvullende informatie 
Bij e-mail van 6 april 2020 heeft de NVAO de instelling gevraagd toe te lichten of de 
instelling al heeft voorzien in de invulling van de vacature van een vakinhoudelijke expert 
in de examencommissie. Bij e-mail van 9 april 2020 laat de instelling weten dat de 
examencommissie inhoudelijke experts raadpleegt wanneer nodig en er daarmee geen 
sprake meer is van een vacature. 
 
Bij brief van 30 april 2020 heeft de NVAO het panel gevraagd wat de impact van deze 
wijziging is op de werking en expertise van de examencommissie en of het panel hierin 
aanleiding ziet zijn oordeel over de toetsing te herzien. Bij brief van 12 mei 2020 laat het 
panel weten dat de instelling inmiddels een vaste inhoudelijke expert heeft aangetrokken 



pagina 2 van 2 
 

 
 

die optreedt als adviseur voor de examencommissie Gedrag, Maatschappij en Onderwijs, 
specifiek voor de lerarenopleiding Engels. Het panel concludeert dat de in het 
visitatierapport beschreven situatie niet meer van toepassing is. Het panel concludeert 
verder dat de adviseur voldoende ervaring en expertise heeft voor het adviseren van de 
examencommissie. Het panel oordeelt nog steeds dat de opleiding voldoet aan de 
kwaliteitsvereisten van standaard 10 van het beoordelingskader van de NVAO. 
 
De NVAO heeft kennis genomen van de rapportage en de aanvullende informatie van het 
panel 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.  
 
Op basis van bovenstaande bevindingen is de NVAO van oordeel dat u op navolgbare 
wijze aan beide standaarden voldoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Dr. Anneke Luijten-Lub 
(bestuurder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Hogeschool NCOI 
Directie 
t.a.v. S. Van Werkhoven,  
Coördinator Erkend Onderwijs 
 
Postbus 447 
1200 AK  HILVERSUM 
 
 
 
 
Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 
6 augustus 2020 HC/20.011 NVAO/20201959/LL 
 Bijlage Dossiernummer  
1 009277  
 Onderwerp 
Wijziging besluit tussentijdse toets opleiding hbo-bachelor Opleiding tot leraar 
voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels Hogeschool NCOI (009277) 
 Contact 
Thomas de Bruijn +31(0)6 18 747 182 t.debruijn@nvao.net 
 
 
Geachte directie, 
 
Bij e-mail van 16 juni 2020 heeft u de NVAO verzocht haar besluit van 5 juni 2020 te 
wijzigen met betrekking tot de vermelding van de datum waarop de audit van de 
opleiding heeft plaatsgevonden. De datum dient gewijzigd te worden van: “20 september 
2019” naar: “20 december 2019”. De datum was verkeerd opgenomen in het overzicht 
van opleidingsgegevens in het adviesrapport. Op 22 juni 2020 heeft de NVAO een 
aangepast adviesrapport ontvangen.  
 
De NVAO stemt in met dit wijzigingsverzoek, omdat het verzoek enkel het aanpassen van 
de datum van de audit omvat.  
 
Wijzigingsbesluit1 
De wijziging betreft uitsluitend de aanpassing van de datum waarop de audit van de 
instelling heeft plaatsgevonden.  
Voor het overige blijft het besluit van 5 juni 2020 in stand.  
 
  

 
1  De NVAO wijst u erop dat u een kopie van het wijzigingsbesluit dient te sturen aan de Dienst 
Uitvoering Onderwijs in Groningen voor een actuele registratie in het CROHO. 
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Den Haag, 6 augustus 2020 
 
 
Namens het bestuur van de NVAO, 
Voor deze, 

 
 
 
mr. L.B. Kroes 
Directeur Nederland 
 
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. 
 
 
 
Bijlage:  

- Besluit 5 juni 2020 
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