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Besluit bevestiging behoud accreditatie bestaande opleiding hbo-bachelor B Opleiding tot 

leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits van Driestar educatief  

 
Datum 1 januari 2023 
Dossiernummer AV-1320 
Bijlagen 2 

 

 

Beoordelingskader 

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, januari 2019 (Stcrt. 2019, nr. 3198) voor de Uitgebreide opleidingsbeoordeling. 

 

Bevindingen 

Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het bevoegd gezag van de Driestar 

educatief te Gouda in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot besluit van 30 

november 2022 naar voren te brengen. Bij e-mail van 7 december 2022 heeft de instelling ingestemd met 

het voornemen tot besluit. 

 

Op basis van het visitatierapport besluit de NVAO tot toepassing van het bepaalde in artikel 5.18 van de 

WHW (voorwaarden).  
Naar het oordeel van de NVAO  is het visitatierapport voldoende onderbouwd, maar geven de 

aanbevelingen van het panel aanleiding tot het stellen van voorwaarden. 

Het panel heeft in het rapport een aantal ontwikkelpunten geconstateerd en doet daarover 

aanbevelingen. Op deze onderwerpen zijn in vorige visitaties al aanbevelingen gegeven, maar de realisatie 

daarvan blijft achter. Driestar Educatief heeft aangegeven dat een verbeterproces zal worden ingezet 

middels de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel, waarin ook een herziening van de eindwerken 

wordt meegenomen. Resultaten van dit proces in het onderwijs zullen daardoor minstens drie jaar op zich 

laten wachten. De urgentie en zwaarte van de aanbevelingen op standaard 3 en 10/11, genoemd in het 

adviesrapport vragen echter om een snelle realisatie, omdat de kwaliteit van de opleidingen hierdoor 

onder druk staat.  De NVAO heeft besloten de aanbevelingen van het panel inhoudelijk over te nemen, 

maar aan de realisatie ervan een tijdslimiet te verbinden. Als gevolg hiervan stelt de NVAO voorwaarden.  

De aanbevelingen van het panel zijn dermate urgent en zwaarwegend, dat de NVAO besloten heeft tot 

het oordeel positief onder voorwaarden. De NVAO verwacht dat de opleiding binnen de termijn van twee 

jaar alsnog aan het kader zal voldoen. 

 

Besluit 

Op grond van artikel 5.18 van de WHW bevestigt de NVAO behoud accreditatie bestaande opleiding van 

de opleiding hbo-bachelor B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits van 

Driestar educatief te Gouda. De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als positief onder 

voorwaarden. 
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De voorwaarden zijn: 

 
1. De opleidingen dienen de generieke pedagogische en algemeen-didactische modules en de 

vakdidactische modules meer met elkaar te verbinden door zowel professionalisering van de 

vakdidactici als aantoonbare samenwerking tussen vakdidactici. 

2. De opleidingen dienen een proces in te richten, waarin de traceerbaarheid van de beoordelingen is 

geborgd. 

3. Het vier-ogenprincipe bij ‘high-stake’ beslissingen wordt toegepast. 

4. De opleidingen stellen een transparant en traceerbaar proces op voor het realiseren van de 

eindkwalificaties. Hierbij wordt voor zowel studenten als docenten duidelijk welke eindkwalificaties 

gerealiseerd moeten zijn, wanneer en in welke vorm.  

5. Herziening van de opzet van de eindwerken, met inachtneming van de balans en de samenhang 

tussen generiek en vakinhoud. 

6. De opleidingen maken concreet voortgang met de verdere deskundigheidsbevordering van het 

docententeam (BKE- en SKE-certificering). 

De termijn waarbinnen aan deze voorwaarden moet zijn voldaan bepaalt de NVAO op datum dagtekening 

plus 2 jaar (1 januari 2025). 

 

Vóór afloop van de termijn van de voorwaarden, stelt de instelling een document op waarin zij aangeeft 

hoe aan de voorwaarden is voldaan. Op basis van dit rapport laat de instelling een herbeoordeling 

uitvoeren. Het adviesrapport van deze herbeoordeling stuurt de instelling voor het aflopen van de 

bovengenoemde termijn aan de NVAO (Als de uitkomst van de beoordeling van de voorwaarden positief 

is behoudt de instelling de accreditatie bestaande opleiding. Blijkt uit de herbeoordeling dat de opleiding 

binnen de gestelde termijn niet aan de voorwaarden voldoet, dan kan de NVAO besluiten tot intrekking 

van de accreditatie bestaande opleiding). 

 

Met deze bevestiging wordt de accreditatie bestaande opleiding behouden. De accreditatie treedt in 

werking op de dag dat het besluit bekend gemaakt is. De duur van de accreditatie bestaande opleiding is 

voor onbepaalde tijd. De inleverdatum van het volgende visitatierapport is vastgesteld op 1 mei 2028. 

 

Den Haag, 1 januari 2023 

 

Namens het bestuur van de NVAO 

Voor deze, 

 

 

{{Signer1}} 

 

 

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. 
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Bijlage 1: Administratieve gegevens 

 

Instelling Driestar educatief 

Opleiding hbo-bachelor B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 

de tweede graad in Duits 

Varianten Deeltijd, Duaal 

Graad Bachelor of Education 

Studieomvang 240 ECTS 

Brin 15BK 

Opleidingscode Croho 35.193 

Instellingstoets kwaliteitszorg  n.v.t. 

Vervaldatum - 

Visitatiegroep HBO Tweedegraads lerarenopleidingen groep 2 

Uiterste inleverdatum visitatierapport 1 mei 2028 

Locatie Gouda 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Visitatierapport (online gepubliceerd samen met het besluit) 
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