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Universiteit

Datum Bijlagen Dossiernummer
22 oktober 2019 2 007928

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

Bevindingen
Op basis van het visitatierapport en het verbeterplan besluit de NVAO to t toepassing van het bepaalde 
in artikel 5.18 van de WHW (voorwaarden). Naar het oordeel van de NVAO is met het verbeterplan 
voldoende aannemelijk gemaakt dat de opleiding binnen de termijn van twee jaar alsnog aan het kader 
zal voldoen.

De NVAO stelt vast dat het visitatierapport zorgvuldig to t stand gekomen is, deugdelijk gemotiveerd en 
navolgbaar is. De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit rapport.

Besluit
Op grond van artikel 5.18 van de WHW bevestigt de NVAO behoud accreditatie bestaande opleiding 
van de opleiding wo-master Management van Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. De NVAO 
beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als positief onder voorwaarden.

De accreditatie treedt in werking op de dag dat het besluit bekend gemaakt is. De termijn waarbinnen 
aan de voorwaarden moet zijn voldaan is uiterlijk binnen twee jaar na het genomen besluit.

De voorwaarden zijn:
Een eenduidig beleid in de toetssystematiek,
Een eenduidig beleid in de constructie van toetsen,
Consistentie in de wijze van het beoordelen,
De totstandkoming van het oordeel dient navolgbaar te zijn.

De duur van de accreditatie bestaande opleiding is voor onbepaalde tijd. De inleverdatum van het 
volgende visitatierapport is vastgesteld op 1 mei 2025.

Den Haag, 22 oktober 2019

Naroem:; het h£;tuurvan de NVAO 
Voor deze,

Dr.
(voorzijter)
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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.



Bijlage 1: Administratieve gegevens

Naam instelling
Nyenrode Business Universiteit 
Brin: 01MC

Instellingstoets kwaliteitszorg 
Geen ITK met vervaldatum

Naam opleiding 
wo-master Management 
77 ECTS

Opleidingscode Croho: 66420

Graad en graadtoevoeging 
Master of Science

Visitatiegroep 
WO Bedrijfskunde

Uiterste inleverdatum visitatierapport 
1 mei 2025

Varianten opleiding 
deeltijd, voltijd

Locatie opleiding 
Stichtse Vecht

Bijlage 2: Visitatierapport (online gepubliceerd samen met het definitieve besluit)
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Nyenrode Business Universiteit
Directie
Postbus 130
3620 AC BREUKELEN

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk
28 november 2019 - NVAO/20193817/ND

Bijlage(n) Dossiernummer
1

Onderwerp
Aanpassing aantal EC

007928

Contact
Reina Louw 06 18 59 53 75 r.louw@nvao.net

Geachte directie,

Op 1 november heeft u de NVAO verzocht haar besluit van 22 oktober 2019 te wijzigen 
met betrekking to t de studielast van de onlangs geaccrediteerde wo-master 
Management. 'In het besluit wordt een studielast van 77 EC voor de voltijd- en 
deeltijdopleiding, zoals geregistreerd staat in CROHO (Isat: 66420), genoemd. Dit moet 
worden gewijzigd in een studielast van 63 EC (voltijd) en 62 EC (deeltijd), gelet op het 
visitatierapport

De NVAO stemt in met dit wijzigingsverzoek omdat het verzoek enkel het aanpassen van 
een omissie betreft.

Wijzigingsbesluit1
De wijziging betreft uitsluitend de aanpassing van de studielast. Voor het overige blijft 
het besluit van 22 oktober 2019 in stand.

Den Haag, 28 november 2019

Namens het bestuur van de NVAO, 
Voor deze,

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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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.

Cc mevrouw C. de W it

Bijlage: accreditatierapport
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