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Betreft

Besluit macrodoelmatigheid Curriculumontwikkeling voor Primair
Onderwijs

Geacht college,
Met de brief van 6 mei 2021, door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
(hierna: CDHO) ontvangen op 6 mei 2021, hebt u mij verzocht om een nieuw
macrodoelmatigheidsbesluit ten aanzien van de master-opleiding
Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs om deze als bekostigde opleiding
te verzorgen in Nijmegen. Dit verzoek heeft u gedaan omdat de geldigheidsduur
van mijn besluit van 14 juli 2020 verstreken is voordat de opleiding in het
Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho) geregistreerd kan worden.
Bovendien is de vertraging van de registratie van de opleiding in het Croho te
wijten aan de maatregelen rondom de Covid19-crisis.

Uw referentie
21U.005778
Bijlagen
1
Als u belang hebt bij dit besluit,
dan kunt u hiertegen binnen 6
weken, gerekend vanaf de
verzenddatum, bezwaar maken.
Stuur uw bezwaarschrift naar
DUO, Postbus 30205, 2500 GE
Den Haag. U kunt uw bezwaar
ook digitaal indienen op
www. bezwaarsch riftenocw. nl.

Advies CDHO
De CDHO heeft mij bij brief van 18 mei 2021, kenmerk 2021/040GV, in het kader
van de tussen de CDHO en mij overeengekomen 'procesafspraak generieke
verlenging', positief geadviseerd over uw aanvraag. De CDHO heeft geconstateerd
dat er geen wijziging van omstandigheden heeft plaatsgevonden die een nieuwe
doelmatigheidstoets vergt. Daarom handhaaft de CDHO haar advies van 22 juni
2020. Het advies van de CDHO van 18 mei 2021, dat integraal onderdeel
uitmaakt van dit besluit, treft u hierbij aan.
Besluit
Gelet op het bovengenoemd advies van de CDHO, het bepaalde in de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) en in de Regeling
macrodoelmatigheid hoger onderwijs (hierna: Regeling), heb ik besloten opnieuw
in te stemmen met uw voornemen om de master-opleiding
Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs als bekostigde opleiding te
verzorgen in Nijmegen.
Beoordelingskader
De wettelijke grondslag voor mijn besluitvorming is gelegen in artikel 6.2 van de
WHW. Voorts is de Regeling leidraad geweest voor mijn afwegingen.
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Motivering
Overeenkomstig het advies van de CDHO van 22 juni 2020, dat door de CDHO
gehandhaafd is in het advies van 18 mei 2020, concludeer ik dat uw aanvraag
voldoet aan de criteria a en b van artikel 4, eerste lid, van de Regeling. Voor de
nadere motivering verwijs ik u naar het advies van de CDHO.

28162516

Croho-procedure
Ingevolge de procesafspraak tussen mijn ministerie en de CDHO in verband met
het verlenen van een verlenging van mijn eerder besluit, vervalt dit nieuwe
besluit indien de opleiding niet binnen zes maanden na dagtekening van dit
besluit is geregistreerd in het Croho. Met dienverstande dat registratie binnen die
termijn niet eerder mogelijk is dan nadat de NVAO over onderhavige opleiding
een positief besluit heeft genomen in het kader van de toets nieuwe opleiding.
Voor de registratie van uw opleiding kunt u gebruik maken van a-Croho. Mocht u
vragen hebben over de registratie, dan kunt u contact opnemen met
registersho@duo.nl.
Een afschrift van deze brief is verzonden aan de CDHO, de NVAO, DUO
Groningen, de Inspectie van het Onderwijs en de VSNU.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens,
de directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering,

F.A. Hofman
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Commissie
Doelmatigheid
Hoger Onderwiis
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postadres

t.a.v. de Minister

Postbus 85498

Mw. mr. drs. I.K. van Engelshaven

2508 CD Den Haag

Postbus 16375

Bezoekadres

2500 BJ DEN HAAG

Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
T: 070 8505300
W: www.cdho.nl
E: info@cdho.nl

Advies verlopen besluit
Onderwerp

Ons Kenmerk

Datum

Generieke verlenging

2021/040GV

18/05/2021

Radboud Universiteit
deeltijd wo master
Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (2020/031)
Nijmegen

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Op 06/05/2021 heeft de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs het verzoek ontvangen van
de Radboud Universiteit om de geldigheid van het macrodoelmatigheidsbesluit inzake de wo
master Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (2020/031) (brief van 06/05/2021 met
kenmerk 21U.005778) te verlengen. Op 22/06/2020) heeft de CDHO positief geadviseerd over dit
voornemen. Op 14/07/2020 heeft u een positief besluit genomen over dit voornemen.
Advies Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

Aangezien geen sprake is van gewijzigde omstandigheden die een nieuwe
macrodoelmatigheidstoets noodzakelijk maken adviseert de commissie u om positief te besluiten
op het verzoek van de Radboud Universiteit om de geldigheid van het macrodoelmatigheidsbesluit
inzake de wo master Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (2020/031) te verlengen.
De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

drs. P.M.M. Rullmann
voorzitter
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Bijlage:
Procesafspraak generieke verlenging macrodoelmatigheidsbesluiten i.v.m. Covid19-crisis
Vanwege de genomen crisismaatregelen rondom het Covid19-virus ontstaat bij sommige instellingen
vertraging in de TNO-procedure bij de NVAO. Om te voorkomen dat hertoetsing aangevraagd moet worden
voordat de TNO-procedure is afgerond, hebben OCW en CDHO met elkaar een verkorte verlengingsprocedure
afgesproken. Daarmee beogen we de bureaucratische lasten zoveel mogelijk te beperken. Er is afgesproken dat
de geldigheid van positieve macrodoelmatigheidsbesluiten die betrekking hebben op opleidingen waarvan de
TNO-procedure vanwege de crisismaatregelen niet binnen 10 maanden afgerond kan worden, met maximaal 6
maanden verlengd kan worden. Deze verlenging met maximaal 6 maanden komt bovenop de al bestaande
hertoetsingsprocedure. Opleidingen die al een besluit n.a.v. een hertoetsing hebben ontvangen, kunnen alleen
de 6 maanden verlenging aanvragen. Opleidingen waarvoor niet eerder een hertoetsing is aangevraagd kunnen
eerst de 6 maanden verlenging aanvragen. Zij kunnen indien nodig later alsnog gebruik maken van de reguliere
hertoetsingsprocedure (zie 'hertoetsing verlopen besluit' op de website van de CDHO).
Procedure
Instellingen die in de periode tot 1 augustus 2020 een positief macrodoelmatigheidsbesluit voor een nieuwe
opleiding of hertoetsing hebben ontvangen kunnen een nieuw macrodoelmatigheidsbesluit aanvragen. De
instelling mag een verzoek om een nieuw besluit indienen bij de minister via de CDHO d.m.v. een e-mail
aan info@cdho.nl. De instelling omschrijft in deze e-mail kort waarom de vertraging is ontstaan. Het bericht is
ondertekend door de voorzitter van het CvB, dan wel een lid van het CvB. Vanwege de bijzondere situatie is het
niet noodzakelijk hierbij stukken aan te leveren.
Het verzoek kan worden ingediend vanaf het moment dat het macrodoelmatigheidsbesluit verloopt tot
maximaal 3 maanden na het verlopen van het besluit. De CDHO brengt op basis van de aanvraag advies uit aan
de minister. Hierna neemt de minister een nieuw besluit met een geldigheidsduur van 3 tot 6 maanden. De
behandeltermijn van advisering en besluitvorming beslaat in beginsel 8 weken. De geldigheidsduur van het
nieuwe besluit hangt af van het moment dat de instelling dit verzoek indient. Als dit verzoek direct na het
verlopen van het besluit wordt ingediend, is de geldigheidsduur van het nieuwe besluit 6 maanden. Als dit
verzoek na 3 maanden van het verlopen van het besluit wordt ingediend, is de geldigheidsduur van het nieuwe
besluit nog een resterende 3 maanden.
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