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Betreft 	Reactie op uw verzoek om gedeeltelijke ontvlechting Social Work 

Geacht College, 

Met uw brief van 26 april 2022 vraagt u instemming met de gedeeltelijke 
ontvlechting van de samengevoegde hbo bachelor opleiding Social Work per 1 
september 2023. Bij uw brief hebt u mijn besluit van 9 september 2016 met 
het kenmerk 1063196 gevoegd. In dit besluit heb ik ingestemd met 
de samenvoeging per 1 september 2017 van drie hbo-bacheloropleidingen, te 
weten Pedagogiek (ISAT-code 35158), Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening (ISAT-code 34616) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
(ISAT-code 34517), tot de brede bacheloropleiding Social Work (ISAT-code 
34116) binnen hogeschool Windesheim. In dit besluit is ook vastgelegd dat 
Windesheim gebruik kan maken van de "in artikel 19 onder c, van de 
Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014, juncto artikel 6.2, vijfde lid, 
van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: 
WHW)" genoemde mogelijkheid om de brede opleiding zonder 
macrodoelmatigheidsoordeel van de minister, uiterlijk bij aanvang van het 
zesde studiejaar na samenvoeging, ongedaan te maken. U verzoekt nu om de 
hbo-bacheloropleiding Pedagogiek uit deze samenvoeging te halen en wederom 
als zelfstandige opleiding aan te bieden. 

Besluit 
Met toepassing van het bepaalde in artikel 6.2, zevende lid, WHW, stem ik in met 
de gedeeltelijke ontvlechting van de hbo bacheloropleiding Social Work. Met 
ingang van 1 september 2023 kunt u de hbo bachelor opleiding Pedagogiek naast 
de brede hbo bacheloropleiding Social Work aanbieden. Deze overgang leidt niet 
tot het verzorgen van een nieuwe opleiding als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, 
onderdeel a, van de WHW. Een herbeoordeling van de macrodoelmatigheid is 
daarom niet aan de orde. U dient te zorgen voor een formele nieuwe accreditatie 
voor de hbo bachelor opleiding Pedagogiek bij de NVAO. Onder overlegging van 
deze brief kunt een aanvraag doen bij de NVAO. De NVAO stelt een voornemen 
tot positief besluit op over de zelfstandige hbo-bachelor opleiding Pedagogiek. Na 
het NVAO-besluit realiseert u registratie van de opleiding in het Croho. Ik verzoek 
u vriendelijk om medewerking te verlenen aan de NVAO indien zij aanvullende 
inlichtingen wenst ten aanzien van uw voornemens. 
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Van deze brief heb ik een afschrift gezonden aan de NVAO, de Commissie 
Doelmatigheid Hoger Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs, de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (Groningen) en aan de Vereniging Hogescholen. 

Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Robbert Dijkgraaf, 
namens deze, 
de waarnemend directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering, 

Jantina Walraven 
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