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Bijlage(n): 1
onderwerp Wijziging procedure verkenning nieuwe opleidingen

Bijgaand ontvangt u de nieuwe regeling "generiek stappenplan nieuwe opleidingen " die door het
College van Bestuur in zijn vergadering van 20 april jl. is vastgesteld.

De belangrijkste overweging bij het vaststellen van deze nieuwe regeling is de door de minister
van OC&W vastgestelde wijziging in de procedure voor nieuwe opleidingen. Deze wijziging gaat
per 11 mei as. in. Procedureel betekent de nieuwe regeling van de minister dat nu eerst een
macrodoelmatigheidstoets moet worden voorgelegd. Zodra deze positief is beoordeeld door
OC&W, mag de instelling de Toets Nieuwe Opleidingen aan de NVAO toezenden om advies. Dit
betekent dus een omkering van de volgorde in de oude regeling.
De wijziging heeft ook een inhoudelijk aspect : de macrodoelmatigheidstoets nieuwe stijl omvat
een verplicht overleg met de andere instellingen die al over een verwante opleiding beschikken.
Zodra wij de tekst van de macrodoelmatigheidstoets nieuwe stijl van OC&W ontvangen zullen
wij u die toezenden. Grosso modo verandert er overigens niet veel aan de inhoudelijke
voorwaarden . De oude voorwaarden zijn dus nog redelijk bruikbaar voor een eerste
vingeroefening.

10 \Een bijkomende overweging onzerzijds is dat het College van Bestuur de procesgang in het
gin van het verkenningstraject wat meer wil stroomlijnen. Daarom hebben wij in de nieuwe

reeling een nulmelding opgenomen van het voornemen om een nieuwe opleiding to verkennen.

Wij rzoeken u om binnen uw faculteit brede bekendheid to geven aan deze regeling.

Overee omstig het door het College van Bestuur genomen besluit,
Secretarl van de Universiteit,
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Deze regeling geldt per I mei 2009.

Nulmeldina door faculteit bij CvB

Een faculteit die het instellen van een nieuwe opleiding wil verkennen, meldt dit schriftelijk
aan het CvB, met als bijlage een korte motivatie (maximaal 2 A4), gebaseerd op de
hoofdelementen uit de macrodoelmatigheidstoets en de toets nieuwe opleidingen.
Dit geldt tevens voor alle lopende verkenningen naar nieuwe opleidingen waarvoor de
procedure buiten de faculteit nog niet is gestart (zie bijlage).
Contactpersoon nieuwe opleidingen voor alle faculteiten is Rob van Dijk (S&C).
Het CvB reageert met een uitnodiging aan de decaan om het voorstel met de rector magnificus
to bespreken. In dat gesprek wordt al dan niet groen licht gegeven om de verkenning voort to
zetten.

De echte procedure start op het moment van het groene licht en omvat drie stappen

0 (1) Macrodoelmatigheidstoets

De faculteit stelt de macrodoelmatigheidstoets op en stuurt die naar het CvB.
Desgewenst kan de faculteit een concept laten toetsen door S&C alvorens deze aan het CvB
toe to zenden.

Het CvB besluit over het voorleggen van het voornemen tot de betreffende opleiding aan de 3
TU federatie. Bespreking in 3 TU verband kan voor techniek opleidingen al neer komen op
het overleg met instellingen een met zusteropleiding van de beoogde opleiding. Dit overleg is
per 1 mei een verplicht onderdeel van de toetsing macrodoelmatigheid.
Het CvB besluit vervolgens over al dan niet doorgeleiden van de macrodoelmatigheidstoets
naar de per 1 mei a.s. operationele Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Deze brengt
binnen zes weken advies uit aan OC&W. OC&W bericht de, UT,binnen twee weken over zijn
besluit. Is dit advies positief, dan volgt stap 2.

(2) Toets nieuwe opleiding (TNO)
De faculteit stelt de TNO op en stuurt die naar het CvB.

Desgewenst kan de faculteit een concept laten toetsen door S&C alvorens deze aan het CvB
toe to zenden.

Met de TNO stuurt de faculteit de positieve adviezen van OLC en FR.
Het CvB besluit over al dan niet voorleggen van de TNO aan het CvB-D (advies) en de UR
(instemming).

Na instemming UR zendt het CvB de TNO naar de NVAO met verzoek om advies.
De NVAO brengt binnen zes maanden advies uit.
De faculteit zorgt voor betaling van de NVAO voor diens uit to brengen advies.
Onderdeel van de activiteiten van het door de NVAO ingehuurde inhoudelijk panel is een site
visit bij de faculteit. Voor ondersteuning van deze site visit kan de faculteit een beroep doen
op S&O (Hans van den Berg).

(3) CROHO registratie

Na positief advies van de NVAO verzendt het CvB de aanvraag tot registratie in het CROHO
naar de IBG. Deze zorgt binnen maximaal vier weken voor registratie.
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De nieuwe opleidingen waarvoor de externe procedure reeds is gestart zijn:
- Master Medische Psychologie (GW): TNO ligt bij de NVAO; de faculteit heeft nog

geen macrodoelmatigheidstoets opgesteld
- Bachelor European Studies (MB): macrodoelmatigheidstoets ligt bij OC&W, de TNO

is al goedgekeurd door de UR en kan direct na het besluit van OC&W naar de NVAO
- Bachelor Creative Technology (EWI): macrodoelmatigheidstoets ligt bij OC&W, de

TNO is al goedgekeurd door de UR en kan direct na het besluit van OC&W naar de
NVAO

- Postinitiele master IMBA (MB): negatief advies NVAO over TNO, faculteit beraadt
zich op mogelijkheid inpassing van IMBA in de doorstroommaster Business
Administration

- Postinitiele master Risk Management (MB): al gestart, het interne traject is
afgesproken met MB en UR.

- Postinitiele master DART (GW): externe procedure is al afgesproken met OC&W.

Alle overige voornemens tot nieuwe opleidingen, ook plannen die al langs andere kanalen aan
het CvB kenbaar zijn gemaakt (wijsbegeerte, ULO's), vallen onder de nieuwe regeling.

Volledigheidshalve melden wij nog, dat voor ERASMUS MUNDUS aanvragen die een
cursusduur verlenging van een jaar naar anderhalf jaar in de masterfase met zich mee brengen
waarschijnlijk geldt dat hiervoor een nieuwe CROHO registratie - en dus de procedure
nieuwe opleidingen van kracht zal zijn, ook al gaat het om (tracks van) bestaande master
opleidingen. Wij maken dit op uit het wetsvoorstel "Versterking besturing".
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