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1  Inleiding 
 

Aanleiding 
Naar aanleiding van een (niet-ontvankelijk) verzoekschrift is gebleken dat aan internationale 
studenten opleidingen worden aangeboden die niet zijn geaccrediteerd door de NVAO of een 
daarmee vergelijkbare instantie. In de brief van 27 januari 2010 heeft de Landelijke Commissie 
aangekondigd dat er in 2010 een onderzoek zal worden gestart naar de voorlichting aan 
internationale studenten hierover, zoals vastgelegd in artikel 2.1 van de Gedragscode.  
 
In artikel 2.1 van de Gedragscode staat dat instellingen aankomend studenten tijdig, betrouwbare 
en eenvoudig toegankelijke informatie aan de internationale studenten ter beschikking moet stellen 
over het aangeboden onderwijs met betrekking tot de status van de opleiding in termen van 
accreditatie -en verderop in artikel 2- ook met betrekking tot het te behalen getuigschrift en de 
wettelijke status van dit getuigschrift. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de voorlichting op internet over de 
accreditatiestatus van de opleidingen die aan internationale studenten worden aangeboden en de 
te behalen getuigschriften. In verband met de grote hoeveelheid instellingen en opleidingen is een 
selectie gemaakt uit de instellingen in het register van de Gedragscode, 11 van de 84 instellingen 
zijn onderzocht. 
 

Leeswijzer 
 Na deze inleiding volgt de samenvatting van het onderzoek. Hierin is in vogelvlucht kennis te 

nemen van de bevindingen en aanbevelingen, die verderop in het rapport worden benoemd en 
toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de werkwijze van het onderzoek en de selectie van de instellingen 
beschreven. Een toelichting op een aantal voor het onderzoek relevante thema's is in hoofdstuk 4 
opgenomen. In hoofdstuk 5 zijn de bevindingen opgenomen. In hoofdstuk 6 worden tot slot de 
conclusies en aanbevelingen beschreven.   
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2  Samenvatting 
 
Naar aanleiding van een (niet-ontvankelijk) verzoekschrift is gebleken dat aan internationale 
studenten opleidingen worden aangeboden die niet zijn geaccrediteerd door de NVAO of een 
daarmee vergelijkbare instantie. In de brief van 27 januari 2010 heeft de Landelijke Commissie 
aangekondigd dat er in 2010 een onderzoek zal worden gestart naar de voorlichting aan 
internationale studenten hierover, zoals vastgelegd in artikel 2.1 van de Gedragscode.  
 
De voor u liggende verkenning wil duidelijk maken of uit websites van instellingen en andere 
openbare bronnen blijkt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen. De vraag of 
een opleiding is geaccrediteerd is wel relevant in het onderzoek, maar de kernvraag richt zich op 
de voorlichting en informatie van de instelling aan de student hierover. 
 
Vanwege het aanzienlijke aantal instellingen in de Gedragscode en de vele opleidingen die zij 
aanbieden, zijn 11 van de 84 instellingen in het register van de Gedragscode onderzocht.  
 
In de Gedragscode staat dat het onderwijs dat aan internationale studenten wordt aangeboden, 
geaccrediteerd moet zijn door de NVAO of een daarmee gelijkgestelde accreditatieorganisatie. Niet 
geaccrediteerde cursussen en maatwerkprogramma's mogen worden aangeboden mits ze 
herleidbaar zijn tot een geaccrediteerde opleiding. Al vanaf het in werking treden van de 
Gedragscode is getracht te komen tot een oplossing voor non-degrees, opleidingen op het niveau 
van het hoger onderwijs, die niet zijn geaccrediteerd en ook niet herleidbaar zijn tot een 
geaccrediteerde opleiding. Hiervoor is een overgangsregeling in het leven geroepen. Hieronder 
wordt verstaan dat deze opleidingen mogen worden aangeboden, mits duidelijk is dat het geen 
geaccrediteerde opleiding is en dat de opleiding niet leidt tot een naar Nederlands recht erkende 
graad. De Landelijke Commissie stelt zich op het standpunt dat het op zichzelf is toegestaan om 
niet door de NVAO geaccrediteerd onderwijs aan te bieden, mits het maar duidelijk is dat het niet 
een naar Nederlands recht erkende bachelor- of mastergraad oplevert. 
 
Via openbare bronnen is veel informatie te vinden over de opleidingen die worden aangeboden aan 
studenten uit binnen- of buitenland. De websites hebben bijna allemaal een Engelse pagina waarin 
gedeeltelijk dezelfde teksten zijn te lezen als op de Nederlandse pagina’s. Daarnaast zijn er 
registers met instellingen en opleidingen die voor buitenlandse studenten toegankelijk zijn of zelfs 
speciaal voor internationale studenten zijn gemaakt. Denk aan de ISPAC-database of het register 
van de Gedragscode. 
 
Onder accreditatiestatus wordt verstaan of en door wie de opleiding is geaccrediteerd én of de 
opleiding een graad oplevert naar Nederlands recht. Op een enkele uitzondering na, zet geen van 
de onderzochte instellingen dit volledig op de site. In de meeste gevallen wordt wel aangegeven 
welke graad wordt verleend na succesvol afronden van de opleiding.  

 
Tijdens het onderzoek viel op dat de toevoeging bij de te behalen graad, niet altijd overeenkomt 
met de genoemde toevoeging in de beschrijving op de website. Geconstateerd is ook dat wanneer 
graden door een buitenlandse instelling worden uitgereikt, niet steeds duidelijk wordt gemaakt op 
de website dat de graad niet in Nederland als zodanig wordt erkend.  
 
In Nederland is nu nog een onderscheid tussen de toevoegingen die na het afronden van een HBO-
opleiding en een wo-opleiding aan een graad kunnen worden verbonden. De woorden “of arts” en 
“of science” kunnen alleen aan een graad worden toegevoegd na het succesvol afronden van een 
wo-opleiding. Door twee instellingen worden deze toevoegingen ten onrechte aan een HBO-
opleiding verbonden. Bij twee andere instellingen wordt een graad in het vooruitzicht gesteld 
terwijl de opleiding niet is geaccrediteerd. 
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3  Onderzoek 
 

Onderzoeksvraag 
De aankondiging van het onderzoek in de brief van 27 januari 2010 is toegespitst op de 
voorlichting aan internationale studenten over de accreditatiestatus van opleidingen die aan deze 
studenten worden aangeboden. De Landelijke Commissie heeft dan ook besloten in eerste instantie 
alleen aan de hand van de websites en overige openbare bronnen te onderzoeken hoe aankomend 
internationale studenten worden geïnformeerd over de accreditatiestatus van de aangeboden 
opleidingen en de status van de te behalen getuigschriften. Of alle aangeboden opleidingen zijn 
geaccrediteerd is niet van belang in dit onderzoek. Als de student er maar over wordt 
geïnformeerd.  
 
De vraagstelling is derhalve:  
Blijkt uit websites van instellingen en andere openbare bronnen wat de accreditatiestatus is van de 
aangeboden opleidingen en wordt duidelijk gemaakt welk getuigschrift de student zal behalen bij 
succesvol afronden van de opleiding?   
 

Onderzoeksaanpak 
Selectie 

Vanwege het aanzienlijke aantal instellingen in de Gedragscode en de vele opleidingen die zij 
aanbieden, zijn 11 van de 84 instellingen in het register van de Gedragscode onderzocht. Iedere 
negende instelling uit het alfabetisch register van de Gedragscode is geselecteerd. De verdeling 
naar koepel is als volgt: 
HBO-raad: 41 instellingen in register, in verhouding 5 van de 11; 
VSNU: 14 instellingen in register, in verhouding 2 van 11; 
NRTO: 6 instellingen in register, in verhouding 1 van de 11 
SAIL: 3 instellingen in register, in verhouding minder dan 1 van de 11, afgerond naar 1 
Zonder koepel: 20 instellingen, in verhouding 2 van de 11. 
 
De volgende instellingen zijn geselecteerd: 
− Codarts (7 voltijd opleidingen in CROHO) 
− Fontys (161 voltijd opleidingen in CROHO) 
− Hogeschool Utrecht (97 voltijd opleidingen in CROHO) 
− Iselinge Doetinchem (1 voltijd opleiding in CROHO) 
− New Business School Amsterdam (1 voltijd opleiding in CROHO) 
− Saxion Deventer (27 voltijd opleidingen in CROHO) 
− Technische Universiteit Eindhoven (33 voltijd opleidingen in CROHO) 
− UNESCO-IHE (4 voltijd opleidingen in CROHO) 
− Vrije Universiteit Amsterdam (160 voltijd opleidingen in CROHO) 
− Islamitische Universiteit Rotterdam (1 voltijd opleiding in CROHO) 
− Europort Business School Rotterdam (2 voltijd opleidingen in CROHO) 
 
Methode 

De websites van de instellingen zijn onderzocht en bekeken is op welke wijze zij aankomend 
studenten informeren over het opleidingsaanbod en de accreditatiestatus van de opleidingen. Aan 
de hand van het CROHO en het register van de NVAO is vastgesteld of de aangeboden opleidingen 
zijn geaccrediteerd door de NVAO. 
 
In de ISPAC-database, die door de Nuffic wordt onderhouden, zijn de gegevens opgeslagen van 
voornamelijk Engelstalige opleidingen en cursussen aan Nederlandse hoger onderwijs instellingen. 
Ook deze database is bekeken om een beeld te krijgen van het opleidingsaanbod van de 
onderzochte instellingen.  
 
De bevindingen zijn ter informatie voorgelegd aan de betreffende instelling. 
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4  Achtergronden 

 

Gedragscode 
In de Gedragscode staat dat het onderwijs dat aan internationale studenten wordt aangeboden 
geaccrediteerd moet zijn door de NVAO of een daarmee gelijkgestelde accreditatieorganisatie. Niet 
geaccrediteerde cursussen en maatwerkprogramma's mogen worden aangeboden mits ze 
herleidbaar zijn tot een geaccrediteerde opleiding.  
 
5.2  De instelling biedt internationale studenten alleen daadwerkelijk geaccrediteerd 

graadverlenend onderwijs aan. Accreditatie van de opleiding is uitgevoerd door de NVAO of 

door een accreditatieorganisatie die een vergelijkbare kwaliteit van werkzaamheden biedt. 

De registerbeheerder zal een lijst van dergelijke accreditatieorganisaties publiceren.  

 

Korte cursussen en maatwerk programma's op het niveau van hoger onderwijs kunnen 

eveneens aan internationale studenten worden aangeboden. Indien zij rechtstreeks 

herleidbaar zijn tot geaccrediteerde bachelor- of masteropleidingen wordt de kwaliteit van 

deze cursussen op die manier geborgd. Indien de cursus of het maatwerk programma niet 

rechtstreeks herleidbaar is tot een geaccrediteerd bachelor- of masterprogramma, dan 

dient de instelling de kwaliteit van betreffende cursus aan te kunnen tonen door middel van 

kwaliteitsborging gebaseerd op de kaders en procedures van een door de Nederlandse 

overheid erkend systeem van kwaliteitszorg (zie aanhangsel). 

 
Al vanaf het in werking treden van de Gedragscode is getracht te komen tot een oplossing voor 
non-degrees, opleidingen op het niveau van het hoger onderwijs, die niet zijn geaccrediteerd en 
ook niet herleidbaar zijn tot een geaccrediteerde opleiding. In de herziene Gedragscode van 2009 
is zelfs een overgangsbepaling opgenomen hierover in verband met de op dat moment op handen 
zijnde invoering van de instellingsaudit. De instellingsaudit is inmiddels ingevoerd, een door de 
Nederlandse overheid erkend systeem van kwaliteitszorg is echter nog niet ontwikkeld. De 
overgangsregeling is derhalve nog steeds van kracht. Hieronder wordt verstaan dat deze 
opleidingen mogen worden aangeboden, mits duidelijk is dat het geen geaccrediteerde opleiding is 
en dat de opleiding niet leidt tot een naar Nederlands recht erkende graad. 
 
De Landelijke Commissie stelt zich op het standpunt dat het op zichzelf is toegestaan om niet door 
de NVAO geaccrediteerd onderwijs aan te bieden, mits het maar duidelijk is dat het niet een naar 
Nederlands recht erkende bachelor- of mastergraad oplevert. 
 
Voorlichting aan internationale studenten: 
Aangezien de voorlichting aan studenten een van de belangrijkste drijfveren was achter het 
opstellen van de Gedragscode, is artikel 2.1 vanzelfsprekend een van de kernbepalingen van de 
Gedragscode. 
 
2.1 De onderwijsinstelling stelt tijdig betrouwbare en eenvoudig toegankelijke informatie aan 

de internationale student ter beschikking over het aangeboden onderwijs, tenminste met 

betrekking tot:  

a. de status van de opleiding in termen van accreditatie;  

b. de criteria waaraan de kwaliteit van het onderwijs dient te voldoen, alsmede de  

    interne procedures om deze kwaliteit te waarborgen;  

c. een beschrijving van de opleiding, het te behalen getuigschrift en de wettelijke status 

van dit getuigschrift alsmede de onderwijs- en examenregeling (of een daarmee 

vergelijkbare regeling) dan wel een samenvatting daarvan;  

d. de toelatingseisen voor de opleiding, inclusief procedures voor toelating en  

    inschrijving en de daarmee verbonden kosten;  

e. de taal waarin het onderwijs gegeven wordt;  

f.  aanvullende vergoedingen die de onderwijsinstelling mogelijk van de internationale 

student vraagt in het kader van het bovenstaande dan wel de in paragraaf 3, 4 en 5 

genoemde diensten;  
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g. de normering van de studievoortgang als bedoeld in paragraaf 5, inclusief de procedure 

voor toestemming als bedoeld in artikel 4.7; 

h. deze gedragscode.  

 

Internationale studenten kunnen via het internet op een aantal verschillende manieren uitzoeken 
welke opleidingen zij kunnen volgen in Nederland.  

� ISPAC-database 
� Studychoice.nl 
� Register Gedragscode 
� Website instelling 

 
Momenteel wordt gewerkt aan het project Rode Loper1, waarbij een van de deelprojecten zich richt 
op een uniforme wijze van presenteren van het aanbod van opleidingen voor internationale 
studenten. Om dit vorm te geven, wordt gedacht aan het samenvoegen van de verschillende 
databases. 
 
ISPAC-database2 
Via de website studyinholland.nl van de Nuffic en de Nuffic-website kunnen aankomend studenten 
in de ISPAC-database zoeken. In deze database voor International Study Programmes and Courses 
kunnen aankomend studenten zoeken op stad, opleiding of instelling naar beschikbare opleidingen. 
Om in deze database te kunnen worden opgenomen dienen instellingen de Gedragscode te hebben 
ondertekend en te zijn opgenomen in het bijbehorende register. Per opleiding staat schematisch 
weergegeven wat de kosten zijn, de duur, de te behalen graad enzovoort. Indien een opleiding is 
geaccrediteerd door de NVAO en in CROHO staat geregistreerd, is dit ook uit de database af te 
leiden.  
 
Het is overigens de instelling zelf die de ISPAC-database vult. De informatie die door instelling in 
de database wordt gezet, wordt gedeeltelijk door de Nuffic gecontroleerd. Er is geen 
geautomatiseerde uitwisseling tussen de ISPAC-database en CROHO of de NVAO, de gegevens 
worden daarom handmatig gecontroleerd. 
 
Studychoice.nl3 
Op de website Studychoice.nl kunnen aankomend studenten ook zoeken in een database met 
opleidingen aan de hand van onder andere trefwoord, studieonderwerp en niveau van de opleiding.  
 
Register Gedragscode4 
Ook in het register van de Gedragscode zelf kunnen aankomend studenten zoeken naar instellingen 
en opleidingen. Na het selecteren van de instelling kunnen de opleidingen (programmes) worden 
weergegeven die de instelling verzorgt. Deze lijst met opleidingen komt rechtstreeks uit CROHO en 
bevat alle geaccrediteerde opleidingen die instelling aanbiedt. Ook Nederlandstalige opleidingen 
worden weergegeven. De Engelse benaming van de opleidingen wordt niet weergegeven, alleen de 
Nederlandse naam. Het register is om deze redenen niet zo geschikt voor internationale studenten 
om te zoeken naar opleidingen. 
 
Website instelling  
Als een student eenmaal weet aan welke instelling hij graag wil studeren, dan kan hij ook de 
website van de instelling bekijken. De meeste instellingen hebben op hun website een aantal 
Engelstalige pagina’s staan, met daarin voorlichting over te volgen opleidingen. In sommige 
gevallen is ook een brochure te downloaden waarin ook nog wat meer informatie staat over 
studeren in Nederland. Deze brochures zijn vaak wat algemeen van aard, dus heel specifieke 
vragen zal een student toch op een andere wijze beantwoord moet zien te krijgen.  
  

                                                           
1 De Rode Loper is een project dat is gestart om de dienstverlening aan internationale studenten te verbeteren 
en is een initiatief dat voortkwam uit de internationaliseringsagenda “het Grenzeloze Goed”. 
2 www.nuffic.nl/ispacsearch  
3 http://www.studychoice.nl/  
4 http://www.internationalstudy.nl/higher_education/find_institution_of_higher_education.asp 
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Graden en titulatuur 
In de WHW wordt het begrip “opleiding” gedefinieerd als een geaccrediteerde bachelor- of 
masteropleiding, die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs 
(CROHO).5 
 
Graden 
Het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een bacheloropleiding dan wel een 
masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs leidt respectievelijk tot een bachelor- of 
mastergraad, door het instellingsbestuur te verlenen. Afhankelijk van het vakgebied wordt daaraan 
toegevoegd “of Arts” of “of Science”. Ook het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen 
van een bacheloropleiding dan wel een masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs leidt 
respectievelijk tot een bachelor- of mastergraad. Het instellingsbestuur kan een toevoeging 
vaststellen, mits dit een andere is dan de hiervoor genoemde toevoegingen.6 
 
Het huidige wettelijk onderscheid in graden tussen hbo en wo zal op korte termijn vervallen. In de 
Kabinetsreactie van 8 februari 2011 op het rapport van de Commissie Veerman is dit aangegeven. 7 
Hbo-afgestudeerden kunnen straks dezelfde graad en toevoeging krijgen als wo-afgestudeerden. 
De toevoeging bij de graad moet passen bij het type opleiding waar het om gaat. 
 
Het instellingsbestuur kan ook de graad Associate degree toekennen aan degene die met goed 
gevolg het Ad-programma, dat voortvloeit uit een bestaand bachelorprogramma, heeft volbracht.8 
 
Wanneer een instelling een graad verleent naar Nederlands recht zonder dat de desbetreffende 
opleiding is geaccrediteerd, dan is de instelling strafbaar.9 
 
Titels 
Afhankelijk van de door het instellingsbestuur verleende graad mag een afgestudeerde een titel 
voeren, om uiting te geven aan de behaalde graad.10  
 

NVAO 
De bovengenoemde graden kunnen pas worden toegekend als een opleiding is geaccrediteerd. Dit 
accrediteren gebeurt in Nederland door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).11 
 
De NVAO beheert een register waarin alle geaccrediteerde opleidingen zijn opgenomen.   
In dit register worden bij het selecteren van een opleiding eerst de belangrijkste gegevens van de 
opleiding getoond.12 De in Nederland wettelijk erkende hogeronderwijs-opleidingen en -instellingen 
(universiteiten, hogescholen en door de overheid erkende rechtspersonen voor hoger onderwijs) 
zijn geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs in Groningen.13 

 

EQF/NQF 
De Europese ministers van Onderwijs hebben zich in het kader van het Bolognaproces ertoe 
verplicht om in ieder land nationale kwalificatieraamwerken op te stellen. Hierin worden de graden 
en diploma’s beschreven die binnen het hoger onderwijs in dat land kunnen worden behaald. Om 
de nationale raamwerken onderling te kunnen vergelijken, is het Europese kwalificatieraamwerk 
voor de Europese hogeronderwijsruimte opgesteld.  
                                                           
5 Artikel 1.1 sub m WHW 
6 Artikel 7.10a WHW 
7 http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2011/02/07/meer-verscheidenheid-in-hoger-
onderwijs.html  
8 Artikel 7.10b WHW 
9 Artikel 15.6 WHW 
10 Zie onder andere artikel 7.20 WHW 
11 Artikel 1.1 sub r WHW 
12 http://www.nvao.net/home.html  
13 http://ib-groep.nl/zakelijk/ho/croho/raadplegen_croho.asp  
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Het Nederlandse kwalificatieraamwerk hoger onderwijs is compatibel verklaard met het 
overkoepelende Europese kwalificatieraamwerk. De certificering van het Nederlandse 
kwalificatieraamwerk is in maart 2009 gepubliceerd op de Bologna- en ENIC-NARIC-website. 
Nederland behoort daarmee tot de eerste zes landen die dit traject hebben afgerond. 
 
De hogeronderwijskwalificaties voor Nederland bestaan evenals het Europese raamwerk uit drie 
niveaus, te weten bachelorprogramma's, masterprogramma's en doctorates. De kwalificaties en de 
daaruit voortvloeiende aantoonbare onderwijsresultaten zijn afgestemd op de al bekende Dublin 
Descriptoren, die per cyclus de onderwijsresultaten in termen van kennis, vaardigheden en 
bekwaamheden beschrijven en waarmee de vergelijkbaarheid van het hogeronderwijssysteem 
nationaal en internationaal wordt vergroot.  

 
De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt de algemene 
verantwoordelijkheid voor het Nederlandse kwalificatieraamwerk. De NVAO houdt toezicht op het 
raamwerk.14 
  
 

                                                           
14 Van de website http://www.nvao.net/national_qualifications_framework  
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5  Bevindingen 
 

Bij de beoordeling van de websites aan de hand van de in hoofdstuk 3 geformuleerde vraagstelling 
kwamen de onderstaande vragen steeds aan de orde. 

� Wat is het opleidingsaanbod aan internationale studenten?  
� Wanneer is duidelijk wat de accreditatiestatus is? Moet er dan met zoveel woorden zijn 

vermeld dat de opleiding is geaccrediteerd? Of is voldoende dat wordt aangegeven dat het 
een bachelor- of masteropleiding is?   

 
Volledigheidshalve zij hier nog vermeld dat het een steekproef betreft en dat alleen de 
geselecteerde instellingen door de Landelijke Commissie zijn bekeken. Ook betekent het niet 
vermelden van de accreditatiestatus uiteraard niet dat de opleiding niet is geaccrediteerd. De 
nadruk ligt in dit onderzoek op de voorlichting over de accreditatie.  
 

Opleidingsaanbod aan internationale studenten  
Via openbare bronnen is veel informatie te vinden over de opleidingen die worden aangeboden aan 
studenten uit binnen- of buitenland. De websites hebben bijna allemaal een Engelse pagina waarin 
gedeeltelijk dezelfde teksten zijn te lezen als op de Nederlandse pagina’s. Daarnaast zijn er 
registers met instellingen en opleidingen die voor buitenlandse studenten toegankelijk zijn of zelfs 
speciaal voor internationale studenten zijn gemaakt. Denk aan de ISPAC-database of het register 
van de Gedragscode. 
 
De overzichten met aangeboden opleidingen op websites van instellingen sluiten niet altijd aan bij 
de overzichten in andere bronnen. Soms staan er meer opleidingen op de website van de instelling 
dan bijvoorbeeld in de ISPAC-database. Bovendien hebben de websites van de instellingen allemaal 
een andere indeling en is het soms zoeken naar het opleidingsaanbod. Specialisaties die naast het 
hoofdprogramma van een opleiding worden aangeboden, worden soms als afzonderlijke 
opleidingen weergegeven. 
 
Ook wordt er niet altijd duidelijk gemaakt welke opleidingen aan buitenlandse studenten worden 
aangeboden. Zijn de opleidingen op het Engelstalige deel van de site alleen voor buitenlandse 
studenten bedoeld of kunnen buitenlandse studenten ook de opleidingen op het Nederlandse deel 
van de site volgen?  
 
In deze verkenning is ervoor gekozen om alleen de websites van instellingen te bekijken en overige 
openbare bronnen te bestuderen. Het bestuderen van alleen de websites en openbare bronnen is 
niet voldoende om een compleet beeld te krijgen. Daarvoor dient al het beschikbare 
voorlichtingsmateriaal worden bestudeerd en tevens, indien gesprekken een vast onderdeel 
uitmaken van de voorlichting, moeten de gespreksverslagen worden bestudeerd of de gesprekken 
bijgewoond. 
 

Accreditatiestatus 
In artikel 2.1 sub a van de Gedragscode staat dat de onderwijsinstelling tijdig betrouwbare en 
eenvoudig toegankelijke informatie ter beschikking moet stellen aan de international student over 
de status van de opleiding in termen van accreditatie. Hieronder wordt verstaan of en door wie de 
opleiding is geaccrediteerd én of de opleiding een graad oplevert naar Nederlands recht. Op een 
enkele uitzondering na, zet geen van de onderzochte instellingen dit volledig op de site. In de 
meeste gevallen wordt wel aangegeven welke graad wordt verleend na succesvol afronden van de 
opleiding.  
 
De vraag of de opleiding is geaccrediteerd was niet steeds eenvoudig te beantwoorden. Een 
geaccrediteerde opleiding kan opgedeeld zijn in meerdere specialisaties, die in sommige gevallen 
ook als een master staan vermeld op de site. De vermelde master staat dan niet in het register van 
de NVAO, maar blijkt een onderdeel of specialisatie te zijn van een geaccrediteerde opleiding.  
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Sommige instellingen geven op de site een verdere duiding van de te verkrijgen graad aan, 
bijvoorbeeld bachelor of commerce. In dit onderzoek is alleen gekeken of aan de formele vereisten 
is voldaan, met andere woorden: leidt een bacheloropleiding daadwerkelijk tot bachelorgraad? En 
worden de toevoegingen “of arts” en “of science” alleen vastgesteld door wo-instellingen? Niet is 
ingegaan op de vraag of een toevoeging ook past bij de inhoud van de opleiding. 
 
Tijdens het onderzoek is wel opgevallen dat de toevoeging in de beschrijving van de opleiding, niet 
altijd leidt tot een graad met die toevoeging. Zo leidt de opleiding master new music theatre van 
Codarts tot de master muziek, blijkbaar is het een specialisatie van de master muziek. De master 
new music theatre wordt echter wel als zodanig op de website onder de aandacht gebracht.  
 

Bevindingen 
Bij het bestuderen van de websites van de instellingen bleek dat niet alle websites duidelijke 
informatie op de site plaatsen over de accreditatiestatus van hun opleidingen. Zo worden 
opleidingen niet altijd duidelijk omschreven en is niet altijd duidelijk welke toevoeging aan de 
graad zal worden verbonden; worden de gevolgen van het uitreiken van graden door buitenlandse 
instellingen niet altijd vermeld; worden wo-toevoegingen verbonden aan hbo-graden en worden in 
twee gevallen graden in het vooruitzicht gesteld terwijl de opleiding niet geaccrediteerd is. 
Hieronder wordt dit nader beschreven. 
 
Met name in het geval van afwijkende situaties, bijvoorbeeld wanneer de graad of het diploma 
wordt verstrekt door een buitenlandse instelling en deze naar Nederlands recht niet wordt erkend, 
is het van belang om hierover alle informatie te verschaffen die nodig is voor een volledig begrip 
hierover door de aankomende student.  Instellingen geven wel aan dat de graad door de 
buitenlandse instelling wordt verstrekt, maar niet dat het diploma niet in Nederland kan worden 
gelegaliseerd, maar door het land moet worden gedaan waar het diploma is uitgereikt. Nu hoeft dit 
voor de student geen probleem te zijn, maar het is wel van belang dat hij hierover goed is 
geïnformeerd en zich hiervan bewust is.  
 
 
Onduidelijke omschrijving opleiding of onduidelijke toevoeging  
 
Codarts 

Bij een opleiding van Codarts is niet helemaal duidelijk vermeld tot welke graaden toevoeging de 
opleiding leidt. De opleiding master new music theatre leidt tot de graad master of music. In het 
Nederlandstalige deel van de site staat wel dat de opleiding opleidt tot de master Muziek, maar op 
het Engelstalige deel van de site staat dat niet vermeld. De opleiding master new music theatre is 
niet zelfstandig geaccrediteerd, maar is vermoedelijk een specialisatie van de master muziek.  
 

Hogeschool Utrecht 

De bachelors op het Engelstalige deel van de site  zijn, met uitzondering van de Bachelor IBMS, 
niet terug te vinden in het register CROHO en de NVAO. Tenminste niet met de op de website 
genoemde opleidingsnaam. De opleidingen zijn echter herleidbaar tot geaccrediteerde opleidingen, 
zo is de opleiding International Communication & Media (ICM) een Engelstalige versie van de Hbo 
bachelor communicatiesystemen. De opleiding International Marketing Management komt voort uit 
de bachelor commerciële economie, maar -zo is te lezen op de website- de opleiding is uitgegroeid 
tot een fulltime opleiding die leidt tot een graad in international marketing. De te verkrijgen graad 
is echter bachelor commerciële economie (bachelor of commerce). Het is even zoeken, maar het is 
wel op de site te achterhalen welke graad de student zal verkrijgen bij afronding van de opleiding. 
Dit komt ook omdat de informatie per opleiding steeds op een andere manier wordt weergegeven. 
 
New Business School 

De New Business School Amsterdam biedt een zestal opleidingen of opleidingsvarianten aan die 
echter allen vallen onder de opleiding Bachelor New Business en leiden volgens de website tot de 
graad Bachelor of Arts in Business. De zes programma’s leiden dus tot een en dezelfde graad en 
toevoeging die niet het graden met gelijknamige toevoegingen 
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Graad door buitenlandse instelling uitgereikt/ Toevoeging aan graad niet erkend in 

Nederland  
 
Fontys 

Fontys biedt volgens de website twee masters aan die leiden tot de graad master of science. Deze 
graad die naar Nederlands recht alleen door wo-instellingen mag worden aangeboden, wordt niet 
uitgereikt door Fontys maar door de universiteit van Plymouth.  
Dat deze graad niet in Nederland wordt erkend, is niet met zoveel woorden vermeld. 
 

Hogeschool Utrecht 

Er wordt één english-taught master aangeboden: de Master of Business Studies die in 
samenwerking met de University College Cork in Ierland wordt aangeboden. Deze opleiding is niet 
door de NVAO geaccrediteerd en leidt niet tot een in Nederland erkende titel. Dit staat niet met 
zoveel woorden op de site, al wordt wel aangegeven dat het diploma in Ierland wordt uitgereikt.  
 
Saxion (best practice) 

De opleiding Master Environmental Sciences is geaccrediteerd, maar aangezien het een hbo master 
is, is in Nederland de toevoeging “of science” niet erkend voor deze opleiding. Deze opleiding wordt 
echter in samenwerking met de universiteit van Greenwich verzorgd en zij verstrekken de graad 
master of science. Dit wordt in de beschrijving van de opleiding uitgelegd. Dat de opleiding naar 
Nederlands recht niet tot de graad master of science leidt, maar tot een professional masters 
degree wordt door Saxion duidelijk vermeld op de website. 
 
 
Onjuiste toevoeging: “of arts” en “of science” toegevoegd aan hbo-graad  
 
New Business School Amsterdam 

De New Business School Amsterdam biedt een zestal opleidingen of opleidingsvarianten aan die 
allen vallen onder de opleiding Bachelor New Business en leiden volgens de website tot de graad 
Bachelor of Arts in Business. De toevoeging “of Arts” mag in Nederland alleen worden gebruikt bij 
een wo-bachelor, dat wil zeggen een bacheloropleiding die wordt verzorgd door een universiteit. De 
New Business School Amsterdam is echter geen universiteit maar een hbo-instelling en kan 
derhalve niet de in Nederland erkende graad Bachelor of Arts verstrekken. 
 
Islamitische Universiteit 

In de beschrijving bij de bacheloropleiding Islamitische Wetenschappen staat wel dat de opleiding 
nog niet door de NVAO is geaccrediteerd. De opleiding wordt echter wel overal bacheloropleiding 
genoemd, terwijl die graad bij afronding van de opleiding dus niet wordt verkregen. Bovendien 
wordt aan de graad “of Arts” toegevoegd, een toevoeging die vooralsnog alleen bij wo-graden mag 
worden gebruikt. 
 
 
Graad in het vooruitzicht, maar geen geaccrediteerde opleiding 

 
Islamitische Universiteit 

In de beschrijving bij de bacheloropleiding Islamitische Wetenschappen staat wel dat de opleiding 
nog niet door de NVAO is geaccrediteerd. De opleiding wordt echter wel overal bacheloropleiding 
genoemd, terwijl die graad bij afronding van de opleiding dus niet wordt verkregen.  
 
UNESCO-IHE 

UNESCO-IHE biedt maatwerkprogramma’s (tailor-made programma’s) aan op verzoek van de 
klant. Deze kunnen volgens de beschrijving op de website ook leiden tot een master of science 
graad. Dit is echter niet mogelijk zonder een accreditatie van de NVAO.  
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6  Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies 
Het opleidingsaanbod van instellingen staat op de website en hieruit blijkt in de meeste gevallen 
welke graad wordt toegekend bij het succesvol afronden van de opleiding. Specialisaties worden 
soms als aparte opleidingen weergegeven en met name bij hbo-instellingen zijn soms de 
toevoegingen bij de graden niet duidelijk. Specialisaties van een master of bachelor lijken daardoor 
zelfstandige studies en in een enkel geval is ten onrechte gebruik gemaakt van de toevoeging “of 
arts” of “of science”.  
 
Welke opleidingen specifiek voor internationale studenten bestemd zijn is niet altijd duidelijk uit de 
website af te leiden. De meeste instellingen hebben een Engelstalig deel van de website, maar 
daarop staan ook opleidingen vermeld die een internationaal karakter hebben en daarom in het 
Engels onder de aandacht worden gebracht. Nederlandstalige programma’s zijn vaak ook 
toegankelijk voor buitenlandse studenten, mits ze Nederlands spreken. Dit aanbod staat dan weer 
niet op het Engelstalige deel van de website. 
 
Dat de opleiding is geaccrediteerd door de NVAO is meestal niet op de site per opleiding 
aangegeven. Instellingen vermelden wel vaak op een centraal deel van de site dat de opleidingen 
zijn geaccrediteerd door de NVAO. De gevolgen van het al dan niet geaccrediteerd zijn, worden niet 
vermeld. In de meeste gevallen is dat ook niet zo relevant voor de student, maar wanneer een 
opleiding alleen door een buitenlandse accreditatieorganisatie is geaccrediteerd en de graad wordt 
in het buitenland uitgereikt, dan is het wel van belang om duidelijk te maken aan de student wat 
de gevolgen hiervan zijn.  
 
Indien dit niet duidelijk genoeg wordt gecommuniceerd, handelt de instelling in strijd met de 
Gedragscode. Instellingen lopen ook het risico in een juridisch conflict terecht te komen, 
bijvoorbeeld wanneer een student een procedure start op grond van dwaling, wanprestatie of 
onrechtmatige daad.  
 
 

Aanbevelingen 
Instellingen mogen zelf toevoegingen vaststellen, maar het is aanbevelenswaardig om de naam 
van de opleiding aan te laten sluiten bij de te verkrijgen titel. Specialisaties van een 
geaccrediteerde opleiding kunnen voor de duidelijkheid dan ook beter als specialisatie en niet als 
afzonderlijke opleiding op de site worden vermeld. 
 
Het toevoegen van een opmerking over de accreditatiestatus is in ieder geval noodzakelijk wanneer 
deze afwijkt van de gebruikelijke situatie zoals beschreven in de  WHW: accreditatie door de NVAO. 
Het is daarom wellicht overbodig om steeds te vermelden dat de opleiding is geaccrediteerd door 
de NVAO. Wanneer het echter een opleiding betreft die niet door de NVAO is geaccrediteerd, maar 
door een andere instantie of indien de graad wordt verstrekt door een buitenlandse instelling en 
dus geen graad naar Nederlands recht oplevert, dient dit duidelijk te zijn voor de student.  
 
Er zijn instellingen die, om duidelijk te maken dat het gaat om een door de NVAO geaccrediteerde 
opleiding, het onderstaande beeldmerk van de NVAO hiervoor gebruiken. UNESCO-IHE en Europort 
Business School vermelden dit bijvoorbeeld op de website. Het is aan te bevelen om dit beeldmerk 
op de site te plaatsen. Indien alle instellingen dit gebruiken is het voor een aankomend student in 
een oogopslag duidelijk dat het gaat om een door de NVAO geaccrediteerde opleiding.    
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Sommige instellingen vermelden op een algemeen deel van de site dat alle opleidingen zijn 
geaccrediteerd. Het verdient aanbeveling om dit bij iedere opleiding op te nemen, aangezien een 
verleende accreditatie kan verlopen.  
Bij samenwerkingsverbanden met buitenlandse onderwijsinstellingen, waarbij de buitenlandse 
instelling het diploma en de graad verstrekt is het van belang dat aan aankomende studenten 
duidelijk wordt gemaakt welke graad ze naar Nederlands recht krijgen en wat de rechtsgevolgen 
zijn van de verstrekking van de graad door de buitenlandse partner. Leidt dit tot een in Nederland 
erkende graad? Hierover dient de instelling duidelijkheid te verschaffen. Saxion kan hierbij als 
voorbeeld dienen, zij bieden een overzichtelijke website met veel informatie en duidelijkheid over 
de te behalen graad. 
 
Het register van de Gedragscode bevat ook de opleidingen of programma’s die de opgenomen 
instellingen aanbieden. Deze opleidingen zijn niet altijd specifiek bedoeld voor internationale 
studenten en het register wordt op dit vlak ook niet goed bijgehouden. Op dit moment dient het 
register tot het geven van een overzicht van de bij Gedragscode aangesloten instellingen. Ook in 
het kader van het streven naar eenduidigheid door bijvoorbeeld het project Rode Loper, is het 
wellicht goed om in het register van de Gedragscode enkel een overzicht te geven van de 
instellingen die de code hebben ondertekend en voor de aangeboden opleidingen te verwijzen naar 
de ISPAC-database. 
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Bijlage: bevindingen per instelling 

 
Aan de hand van de onderstaande vragen zijn de websites van de geselecteerde instellingen 
bestudeerd: 
Wordt duidelijk wat het opleidingsaanbod aan internationale studenten is? 
Wordt duidelijk wat de accreditatiestatus van de opleidingen is? 
Wordt duidelijk tot welk getuigschrift de opleidingen leiden? 
 
Voor studenten is echter enkel van belang dat inzichtelijk is welke opleidingen worden aangeboden, 
tot welke graad de opleiding leidt en of die graad in Nederland wordt erkend. Immers, wordt de 
graad niet naar Nederlands recht erkend dan kunnen verstrekte opleidingsdocumenten zoals 
getuigschriften niet worden gelegaliseerd. Dit hoeft overigens geen probleem te zijn, indien de 
student ervan op de hoogte is dat een opleiding tot een graad leidt die in het buitenland wel, maar 
in Nederland niet wordt erkend en daarmee instemt. 
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Codarts, Hogeschool voor de kunsten. 
 
Beschrijving op site instelling:  
Een in Rotterdam gevestigde kleinschalige internationale hogeschool die hoogwaardig 
kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek, dans en circus. Het onderwijs bij Codarts 
wordt verzorgd door het Rotterdams Conservatorium (muziek), de Rotterdamse Dansacademie 
(dans) en Rotterdam Circus Arts (circus).  
 
Aangeboden opleidingen op website (aan internationale studenten):  
Door verder te klikken op de verschillende onderdelen van Codarts, bijvoorbeeld de Dansacademie, 
is te zien welke opleidingen Codarts aanbiedt aan internationale studenten. Sommige onderdelen 
vereisen wat meer zoekwerk om de aangeboden opleidingen te vinden, maar alle opleidingen 
worden duidelijk beschreven.  
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
Bij een opleiding is niet helemaal duidelijk vermeld tot welke graad en toevoeging de opleiding 
leidt. De opleiding master new music theatre leidt tot de graad master of music. In het 
Nederlandstalige deel van de site staat wel dat de opleiding opleidt tot de master Muziek, maar op 
het Engelstalige deel van de site staat dat niet vermeld. De opleiding master new music theatre is 
niet zelfstandig geaccrediteerd, maar is vermoedelijk een specialisatie van de master muziek. Voor 
het overige heeft Codarts bij alle opleidingen een zeer duidelijke beschrijving van de opleiding en 
te behalen graad opgenomen bij alle opleidingen.  
 
Na het toesturen van de bevindingen in het kader van dit onderzoek, heeft Codarts aangegeven dat 
een deel van de tekst op de website was weggevallen. Codarts heeft de website aangepast, 
duidelijk staat nu vermeld dat de opleiding master new music theatre leidt tot de graad: master of 
music.  
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Fontys 
 
Beschrijving op site instelling:  
Fontys Hogescholen is met zo’n 38.000 studenten, 4.000 personeelsleden en een onderwijsaanbod 
in bijna alle sectoren, een van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland. De 31 
instituten verzorgen ruim 200 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-
service. Daarnaast worden 36 mastervarianten en zeven Associate degrees aangeboden. 
 
Aangeboden opleidingen op website (aan internationale studenten):  
Door verder te klikken naar het Engelstalige deel van de website, is eenvoudig het 
opleidingsaanbod te bekijken, onderverdeeld naar niveau.  
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
Fontys biedt volgens de website twee masters aan die leiden tot de graad master of science. Deze 
graad die naar Nederlands recht alleen door wo-instellingen mag worden aangeboden, wordt niet 
uitgereikt door Fontys maar door de universiteit van Plymouth.  
Dat deze graad niet in Nederland wordt erkend, is niet met zoveel woorden vermeld. 
 
Na het toesturen van de bevindingen heeft Fontys de website aangepast. Duidelijk wordt nu 
aangegeven dat de studenten van de bovengenoemde opleidingen een Brits diploma en graad 
zullen ontvangen. Ook is vermeld dat de opleidingen niet door de NVAO maar door de Britse 
accreditatieorganisatie zijn geaccrediteerd.   
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Hogeschool Utrecht 
 
Beschrijving op site instelling:  
Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het 
uitgangspunt is. Waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuis voelen en 
waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren.  
 
Aangeboden opleidingen op website (aan internationale studenten):  
International Communication & Media (ICM) 
International Finance and Control (IFC) 
International Marketing Management (IMM) 
International Business & Management Studies (IBMS) 
International Business for Emerging Markets (International Business for Emerging Markets is a 
specialization within the four-year programme of International Business and Management Studies 
(IBMS). ) 
Pre Bachelor (International Foundation Year) 
Master of Business Studies (MBS) in Innovation in European Business 
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
Op het Engelstalige deel van de website van de Hogeschool Utrecht wordt overzichtelijk 
weergegeven welke bachelors, masters, minors en non degrees worden aangeboden. De genoemde 
bachelors zijn, met uitzondering van de Bachelor IBMS, niet terug te vinden in het register CROHO 
en de NVAO. Tenminste niet met de op de website genoemde opleidingsnaam. De opleidingen zijn 
echter herleidbaar tot geaccrediteerde opleidingen, zo is de opleiding International Communication 
& Media (ICM) een Engelstalige versie van de Hbo bachelor communicatiesystemen. De opleiding 
International Marketing Management komt voort uit de bachelor commerciële economie, maar -zo 
is te lezen op de website- de opleiding is uitgegroeid tot een fulltime opleiding die leidt tot een 
graad in international marketing. De te verkrijgen graad is echter bachelor commerciële economie 
(bachelor of commerce). Het is even zoeken, maar het is wel op de site te achterhalen welke graad 
de student zal verkrijgen bij afronding van de opleiding. Dit komt ook omdat de informatie per 
opleiding steeds op een andere manier wordt weergegeven. 
 
Op de website van de NVAO staat dat de graad en kwalificatie die de studenten IBMS zullen 
behalen is: Hbo bachelor International Business and Management Studies (IBMS).  
 
Er wordt één English-taught master aangeboden: de Master of Business Studies die in 
samenwerking met de University College Cork in Ierland wordt aangeboden. Deze opleiding is niet 
door de NVAO geaccrediteerd en leidt niet tot een in Nederland erkende titel. Dit staat niet met 
zoveel woorden op de site, al wordt wel aangegeven dat het diploma in Ierland wordt uitgereikt.  
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Iselinge Doetinchem 
 
Beschrijving op site instelling: 
Iselinge Hogeschool is een gespecialiseerde hogeschool die leraren opleidt voor het basis- en 
speciaal basisonderwijs. 
 
Opleidingsaanbod aan internationale studenten: 
Iselinge hogeschool in Doetinchem heeft geen internationale studenten en biedt ook geen 
opleidingen aan die zijn gericht op deze groep studenten. Periodiek bieden zij buitenlandse 
studenten -in het kader van een uitwisseling- de mogelijkheid om voor een periode van een week 
of een dag te komen studeren. In het verleden hebben ze wel uitwisselingstrajecten aangeboden 
voor een periode van drie maanden, maar op dit moment worden deze trajecten niet meer 
aangeboden. 
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New Business School Amsterdam 
 
Beschrijving op site instelling: 
An international programme of business studies at a private Business School, with English as the 
language of instruction. This educational concept will be developed and realised in a partnership 
with Westminster University. The curriculum is based on Anglo-Saxon teaching methods and will 
lead to the award of an internationally recognised Bachelor of Arts degree. 
 
Aangeboden opleidingen op website (aan internationale studenten): 
Bachelor of arts in Business 
Creative Business & Entertainment Management 
Business & Entrepreneurial Marketing 
Business & Financial Management 
Business & New Entrepreneurship 
Business & Human Capital 
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
De New Business School Amsterdam biedt een zestal opleidingen of opleidingsvarianten aan die 
allen vallen onder de opleiding Bachelor New Business en leiden volgens de website tot de graad 
Bachelor of Arts in Business. De toevoeging “of Arts” mag in Nederland alleen worden gebruikt bij 
een wo-bachelor, dat wil zeggen een bacheloropleiding die wordt verzorgd door een universiteit. De 
New Business School Amsterdam is echter geen universiteit maar een hbo-instelling en kan 
derhalve niet de in Nederland erkende graad Bachelor of Arts verstrekken. Ook bij de beoordeling 
en in het besluit van de NVAO is ervan uitgegaan dat de New Business School een hbo-bachelor 
aanbiedt. De bijbehorende graad zou moeten zijn volgens CROHO: Bachelor New Business. 
 
Deze beschrijving van de opleiding en de te verkrijgen graad is niet correct en misleidend. De New 
Business School Amsterdam zou er goed aan doen deze fout op de site te herstellen. 
 



 

 24



 

 25

 

 



 

 26

Saxion  
 
Beschrijving op site instelling: 
Met vestigingen in Deventer, Enschede en Apeldoorn en 23.000 studenten is Saxion een van de 
grootste hogescholen van Nederland. Saxion biedt een zeer uitgebreid assortiment opleidingen en 
een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, nationaal en internationaal. 
 
Aangeboden opleidingen op website (aan internationale studenten): 
Op de website van Saxion is op het Engelstalige deel van de website eenvoudig en overzichtelijk te 
zien welke opleidingen Saxion aanbiedt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “degree 
programmes” en “exchange programmes”. Bij het selecteren van een opleiding is in één oogopslag 
te zien wat de kenmerken van de opleiding zijn.  
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
Na het selecteren van een opleiding zijn kort en schematisch de hoofdlijnen van de opleiding 
weergegeven. Als voorbeeld de opleiding master of science in environmental sciences. De opleiding 
master environmental sciences is geaccrediteerd, maar aangezien het een hbo master is, is in 
Nederland de toevoeging “of science” niet erkend voor deze opleiding. Deze opleiding wordt echter 
in samenwerking met de universiteit van Greenwich verzorgd en zij verstrekken de graad master of 
science. Dit wordt in de beschrijving van de opleiding uitgelegd. Dat de opleiding naar Nederlands 
recht niet tot de graad master of science leidt, maar tot een professional masters degree,wordt 
vermeld op de website. 
 
Deze master is overigens niet opgenomen in de ISPAC-database. 
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Technische Universiteit Eindhoven 
 
Beschrijving op site instelling: 
TU/e offers students various Bachelor and Master programs. We educate engineers whose scientific 
basis is solid and penetrative and who have an entrepreneurial attitude. TU/e is a medium-sized 
university with an open, friendly atmosphere where your studies are well supervised and where 
there is plenty of personal contact with lecturers and staff. TU/e offers you excellent facilities and 
there are many international contacts with leading universities. A period studying at a university 
abroad is one of the possibilities.  
 
Aangeboden opleidingen op website (aan internationale studenten): 
De TU Eindhoven biedt een groot aantal technische bachelor- en masteropleidingen aan op de 
website van de technische universiteit en in de ISPAC-database. Er is een onderverdeling naar 
bachelor- en masterniveau en daarna is bij iedere opleiding schematische en uitvoerige informatie 
te vinden over de taal waarin het onderwijs wordt gegeven, het te behalen aantal studiepunten 
enzovoort. 
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
Er wordt niet met zoveel woorden aangegeven of de opleiding is geaccrediteerd, maar bij ieder 
overzicht van een opleiding staat de te behalen graad bij succesvol afronden van de opleiding. 
 
Na het toesturen van de bevindingen heeft TU Eindhoven aangegeven duidelijker te zullen 
vermelden op de website dat alleen geaccrediteerde opleidingen worden aangeboden. 
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UNESCO-IHE 
 
Beschrijving op site instelling: 
UNESCO-IHE is an international institute for water education that was established in 2003. 
UNESCO-IHE continues the work that was started in 1957 when IHE first offered a postgraduate 
diploma course in hydraulic engineering. 
 
Aangeboden opleidingen op website (aan internationale studenten): 
Uit de de database van de NVAO blijkt dat deze instelling wo-onderwijs aanbiedt. UNESCO-IHE 
biedt 4 Master of Sciences opleidingen aan, allen onderverdeeld in een aantal specialisaties die niet 
allemaal in de accreditatiebesluiten staan vermeld. Als voorbeeld: MSc in Water Management, een 
masteropleiding met volgens de site een viertal specialisaties. Volgens het accreditatiebesluit van 
de NVAO, zijn 3 specialisaties meegenomen in de beslissing. Een specialisatie is blijkbaar later 
toegevoegd.  
 
Daarnaast biedt UNESCO-IHE ook maatwerkprogramma’s (tailor-made programma’s) aan op 
verzoek van de klant. Deze kunnen volgens de beschrijving op de website ook leiden tot een Msc 
graad. Dit is echter niet mogelijk zonder een accreditatie van de NVAO.  
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
Iedere masteropleiding is geaccrediteerd. Dit is kenbaar gemaakt door het plaatsen van het 
beeldmerk van de NVAO bij iedere master. 
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Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Beschrijving op site instelling: 
VU University Amsterdam is a state-funded university with about 23,000 students and 2,500 
academic staff. With almost 60 Bachelor’s degree programmes and over 100 Master’s degree 
programmes, VU University Amsterdam offers a wide choice of study options. 
 
Aangeboden opleidingen op website (aan internationale studenten): 
Onder de titel “bachelors in English” worden naast allerlei andere informatie over onder andere 
financiën en toelatingsvereisten twee bachelor programma’s aangeboden: AUC, Amsterdam 
University College en International Business Administration.  
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
Het programma AUC is volgens de website van het AUC geaccrediteerd en leidt tot de graad 
bachelor met toevoeging: “of arts” of “of science”, afhankelijk van het vakkenpakket. De studenten 
mogen namelijk zelf een curriculum uit thema’s binnen liberal arts and sciences vaststellen. In de 
database van de NVAO wordt het programma aangeduid als Liberal Arts and Science Programme, 
een wo-bachelor. In de ISPAC-database komt deze opleiding overigens niet voor. 
 
Om duidelijk te maken hoe de overige opleidingen zijn geaccrediteerd heeft de VU de onderstaande 
tekst opgenomen op haar website: 
 

Accreditation   

All Master’s degree programmes of VU University Amsterdam are accredited by NVAO.  

NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) is the Accreditation Organisation of The 

Netherlands and Flanders.  

NVAO is entrusted by law to accredit all existing bachelor’s and master’s degree courses and to 

validate new study programmes at government-funded higher education institutions as well as 

institutions approved (but not funded) by the Dutch government.   
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Islamitische Universiteit Rotterdam 
 
Beschrijving op site instelling: 
De Islamitische Universiteit Rotterdam bewerkstelligt, door kwalitatief goede academische en 
professionele programma’s aan te bieden, haar missie en visie. Hiermee hoopt deze universiteit bij 
de studenten een kritische onderzoeksgeest te kweken. 
 
De site is mogelijk nog in ontwikkeling, zo is het engelstalige deel van de site nog niet in gebruik 
genomen. De voertaal van de bachelor en de master zijn volgens de site Nederlands. De IUR heeft 
uitdrukkelijk verzocht om opname in het register om ook buitenlandse studenten te kunnen 
werven. Deze studenten zullen de opleiding dus in het Nederlands moeten volgen. 
 
Volgens de site kunnen studenten aan de Islamitische Universiteit de bacheloropleiding Islamitische 
Wetenschappen volgen en de Masteropleiding (professionele master) Islamitische Geestelijke 
Verzorging. Er staan meerdere opleidingen op de site, maar deze zijn niet aan te klikken en te 
bekijken. Mogelijk zijn dit toekomstige opleidingen.  
 
Geaccrediteerde opleidingen volgens CROHO/NVAO: 
Uit de database van de NVAO blijkt dat deze instelling onderwijs aanbiedt op het niveau van het 
hoger beroepsonderwijs. Uit CROHO en uit het register van de NVAO blijkt dat alleen de 
masteropleiding is geaccrediteerd. In de beschrijving bij de bacheloropleiding staat beschreven dat 
de opleiding nog niet door de NVAO is geaccrediteerd en dat daarom de bacheloropleiding alleen 
toegang biedt tot de masteropleiding die wordt aangeboden door de IUR.  
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
In de beschrijving bij de bacheloropleiding Islamitische Wetenschappen staat wel dat de opleiding 
nog niet door de NVAO is geaccrediteerd. De opleiding wordt echter wel overal bacheloropleiding 
genoemd, terwijl die graad bij afronding van de opleiding dus niet wordt verkregen. Bovendien 
wordt aan de graad “of Arts” toegevoegd, een toevoeging die vooralsnog alleen bij wo-graden mag 
worden gebruikt. 
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Europort Business School Rotterdam (EPBS) 
 
Beschrijving opleidingen op site instelling: 
Met hoge kwaliteit businessonderwijs leidt de EuroPort Business School professionals op voor het 
bedrijfsleven. Door het uitstekende onderwijs en de wisselwerking met gedreven docenten en 
medestudenten word je uitgedaagd het beste in jezelf naar boven te halen. Jij staat als individuele 
student centraal in een kleinschalige leeromgeving die jou voorbereidt op een succesvolle toekomst 
in het bedrijfsleven. 
 
Aangeboden opleidingen op website (aan internationale studenten): 
HBO-Bedrijfskunde, daarbinnen drie specialisaties: Bedrijfskunde, Financieel Management en 
Marketing Management. Alle drie de specialisaties leiden tot de graad BBA, Bachelor of Business 
Administration. Volgens de NVAO leidt deze studie tot de graad Bachelor of Business 
Administration. 
 
International Business Management & Studies, daarbinnen drie specialisaties: 
Asia Business and Trade, Port Management en Entrepreneurship. Alle drie de specialisaties leiden 
tot de titel BBA. Volgens de NVAO leidt deze studie tot de graad Bachelor of Business 
Administration. 
 
Wordt duidelijk gemaakt wat de accreditatiestatus is van de aangeboden opleidingen? 
Op de site van de EPBS staat aangegeven dat de opleiding door de NVAO is geaccrediteerd, het 
logo van de NVAO is ook gebruikt en de te behalen graad staat duidelijk vermeld. 
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