
 

 
 
 
 
Definitief besluit verlening erkenning ITK 
 
 
Datum Bijlage Dossiernummer 
2 juli 2021 1 009890 
  
 
Beoordelingskader  
Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, december 2016 (Stcrt. 2016, nr. 69458). 
  
De NVAO heeft op 20 mei 2019 besloten tot verlenging Erkenning Instellingstoets 
Kwaliteitszorg (ITK) positief onder voorwaarden van de Christelijke Hogeschool Ede. De 
voorwaarden waren verbonden aan standaard 3.  
 
Voorwaarde 1  

•  Het expliciet kennen en herkennen door alle betrokkenen in de instelling van 
de strategische doelstellingen in relatie tot het 'één CHE-principe’ door de hele 
instelling heen.  

 
Voorwaarde 2  

•  Het monitoren of de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot de 
onderwijskwaliteit daadwerkelijk worden gerealiseerd door: het volledig en 
concreter maken van de managementrapportagecyclus en het verbeteren van 
de kwaliteit van de managements- en beleidsdocumenten, waardoor deze als 
deugdelijke beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden;  

•  De formele borgings- monitoringsstructuur versterken door het aanscherpen 
van het ‘bestuurlijk oordeel' als sturingsinstrument en een navolgbare controle 
op de totstandkoming van verbeteringen.  

 
NVAO heeft een commissie ingesteld voor de beoordeling van de door haar gestelde 
voorwaarden. De NVAO heeft op 4 maart 2021 een rapport ontvangen voor de 
beoordeling van de gestelde voorwaarden. De instelling heeft aangetoond dat zij binnen 
de gestelde herstelperiode de nodige verbeteringen heeft doorgevoerd en het panel is 
thans van mening dat de verlenging erkenning ITK onvoorwaardelijk kan worden 
verleend.  
 
De NVAO stelt vast dat het visitatierapport zorgvuldig tot stand gekomen is, deugdelijk 
gemotiveerd en navolgbaar is. De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit rapport.  
De NVAO beoordeelt de kwaliteitszorg van de Christelijke Hogeschool Ede als positief.  
 
Besluit 
Op grond van artikel 5.26, eerste lid, van de WHW besluit de NVAO thans 
onvoorwaardelijk de erkenning ITK van de Christelijke Hogeschool Ede te verlengen. 
 
Het besluit is van kracht tot en met: 17 juni 2025 
 
Den Haag, 2 juli 2021 
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Namens het bestuur van de NVAO, 

 
Dr. A. Luijten-Lub 
Bestuurder 
 
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 
Adviesrapport 


